
Корона
Може ли

вакцина да

буде обавезна

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Мождани удар

и како га преживети

» страна 6

Запис

Драган Петковић: 

Борба људскости

против испразности

» страна 12

Фото-репортажа

Скеле још нису

изашле из моде

» стране 13

Фудбал
„Жеља” креће

у одлучујуће битке

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  23 .  АПРИЛА 2021.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ ТОКОМ
УСКРСА И 1. МАЈА
Петак 30. април – нерадни дан.
Понедељак 3. мај – нерадни дан.
Уторак 4. мај – од 10 до 15 сати.

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
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Број 4913, година CLIII

ЗУБ ВРЕМЕНАЗУБ ВРЕМЕНА

Досадашње казнене мере су превише благе, бахатим возачима
који понављају тешке прекршаје треба стати на пут

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

Радно време
од 8 до 16 сати

ДОЖИВОТНА ЗАБРАНА ВОЖЊЕ
ЗА УПОРНО КРШЕЊЕ ПРОПИСА

стр. 7

Спортски центар
ће бити још лепши

» страна 2

Кад Ћирић утихне, а
чињенице проговоре

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

КАКО ОД ДРЖАВЕ УЗЕТИ
ПАРЕ ЗА НОВЕ ПРОЗОРЕ

страна 5 КАД АПЕЛИ НЕ ПОМАЖУ

Високе новчане казне за
паљење ниског растиња

страна 8

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ 

Ми смо град рукомета
стр. 11
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сно зна се ко кад од њих може да
користи Халу спортова.

– Ради се о клубовима у лопта-
шким спортовима који се такмиче у
највишим ранговима такмичења.
Имамо одличну комуникацију са
Спортским савезом Панчева. Они
нама предлажу распореде одржавања

тренинга и утакмица на теренима и у
објектима које одржавамо, али и
одређују високе критеријуме кори-
шћења поменутих атрактивних тер-
мина, оних од 18 сати до 21 сат. Има
простора и за рекреацију – каже Сто-
јадинов.

Планетарна пошаст коронавирус

је, наравно, утицала на рад и посло-
вање и ЈКП-а „Младост”.

– Теретану на Спортском центру тре-
нутно, нажалост, не могу да користе
грађани. Нисмо у ситуацији да тамо
обезбедимо адекватне услове у вези с
безбедношћу Панчевки и Панчеваца.
Користе је спортски клубови уз прет-

ходну најаву, а онда је
на њима, као и на нама
у организационом сми-
слу да спроводимо мере
заштите. Тениске тере-
не је и даље могуће
изнајмљивати. Имамо
изузетно добру сарадњу
с ТК-ом „Динамо”, који
на тим теренима изводи
свој тренажни процес, а
има и ветеране, па онда
они њима уплаћују чла-
нарину и тако могу да се
баве омиљеним спор-
том – прича директор
ЈКП-а „Младост”.

На СРЦ-у „Младост”, који има
површину од 8,32 хектара, постоје
трим-стаза, фудбалски, одбојкашки,
кошаркашки, тениски и рукометни
терени. Неки од њих су тартански
или с вештачком травом. Очевици
смо да се на некадашњем терену, нај-
ближем путу с ког се долази до

Спортског центра, нешто гради, а
Стојадинов објашњава и шта:

– Оно што је најважније, јесте да је
Спортски центар оаза за децу, рекре-
ативце и спортисте. У условима када
ће мало ко путовати, тамо ће се сли-
ти велики број суграђана и ми ћемо
се трудити да будемо компатибилни
с том ситуацијом, па ће Спортски
центар бити још лепши и чистији.
Дуги низ година ту се ништа није
улагало. Ми радимо на санирању
неких делова Спортског центра који
се од коришћења оштећују. Не
мислим ту само на терене, већ и на
мобилијар, клупе, делове жичане
ограде, кошеве, голове... Али имамо
и велике планове. У децембру смо
санирали рукометни терен, који је
потпуно дотрајао и пропао: корење је
излазило из пукотина. Сада је тамо у
току постављање монтажно-демонта-
жног затвореног објекта за лопташке
спортове.

Од марта прошле године, када је
на једно време све стало, и ЈКП
„Младост” се нашао у незавидној
ситуацији. Предузеће није имало
сопствене приходе због ограниченог
кретања грађана и забране окупљања,
али је „преживело”. Стојадинов исти-
че и како:

– Искористио бих прилику да
захвалим Граду, који је покрио сав
дефицит што се изненада појавио.
Радници нашег јавног предузећа
нису остали на улици, Град је стао
иза њих. Лично бих захвалио градо-
начелнику Александру Стевановићу,
који је као млад човек са искуством
вођења јавног предузећа у критич-
ним моментима препознао проблем
у ком смо се нашли и генерално
важност функционисања ЈКП-а
„Младост”.

На насловној страни сајта овог
предузећа стоји крилатица: „Спор-
тови не граде карактер, они га
откривају”. Послушајмо оне што су
увек на страни спорта и здравог сти-
ла живота. С. Трајковић

Иако, када се прошетамо по граду
или бацимо поглед кроз прозор, то
тако не изгледа – ближи се лето. У
вези с тим, важно је знати у каквом
су стању јавни спортски објекти у
Панчеву. Прави саговорник на ту
тему је Предраг Стојадинов, дирек-
тор ЈКП-а „Младост”, који се бави
управљањем и одржавањем спорт-
ских објеката у нашем граду. Поред
тога, ово предузеће је укључено и у
решавање свих важних питања у
области спорта.

Циљ ЈКП-а „Младост” је да, поред
основних активности, промовише
спорт и рекреацију, као и здраве сти-
лове живота. Уз то, јавно предузеће
које води Предраг Стојадинов орга-
низује различите програме и садржа-
је намењене свим суграђанима, сара-
ђује са спортским организацијама,
школама, организацијама цивилног
друштва, појединцима, али је и отво-
рено за нове облике сарадње.

Ипак, основне препознатљиве црте
овог јавног предузећа јесу његове
организационе јединице: СРЦ „Мла-
дост”, тј. Спортски центар, како га
сви Панчевци зову, и СРЦ „Стрели-
ште”, у оквиру којег су затворени и
отворени базен, као и Хала спортова.
Стојадинов, који је на чело ЈКП-а
„Младост” дошао 2016, каже да је
предузеће ослоњено на свог оснивача
– Град Панчево. Додаје:

– Град покрива највећи део свега
што је у вези с функционисањем
нашег јавног предузећа. Панчево
тако додатно стимулише
односно финансијски
помаже спорт и рекреа-
цију у граду. Уз то, у
овим условима пандеми-
је, Град је до септембра
прошле године клубови-
ма комплетно покривао
коришћење и припрему
спортских објеката и
терена за одржавање тре-
нинга и утакмица. Од
јесенас „Младост” у наја-
трактивнијим термини-
ма наплаћује клубовима
своје услуге, али они и
данас имају бенефите
које им пружа Град.

Базени – отворени и затворени – и
у овим условима доступни су за све
заинтересоване за рекреацију.

– Пре свега, не треба сметнути с
ума да опслужујемо све клубове који
постоје у граду. Ту су четири пливач-
ка клуба, ватерполисти, триатлонци,
рониоци... Они организују пливачке
митинге, утакмице и разне друге
манифестације и такмичења. Све то
успевамо да усагласимо, а остале
расположиве термине, којих има
довољно, користе грађани. Из соп-
ствених прихода, најпре од продаје
улазница за базен, улажемо у технич-
ко одржавање: ремонт базенског
постројења и котларнице – јасан је
први човек ЈКП-а „Младост”.

Постоји ранг-листа клубова, одно-

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 23. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Упутство 
за срећу

Свима се дешава да се изнерви-
рају због неких неправди које
нам се догађају, а на које не
можемо никако да утичемо.
Час нас заболи нека реч коју
смо чули, час однос који није
онакав какав очекујемо, па када
имамо слободног времена, а
сада је такав период већ дуго, о
томе много размишљамо. На
енглеском се често користи
израз „overt hink”, што би у пре-
воду значило прекомерно раз-
мишљање. А вероватно су вам
некада пријатељи и изговори-
ли: „Ма, ти превише разми-
шљаш”. Хм. Tерапеути кажу да
мисли могу да буду веома опа-
сне јер нас могу одвести тамо
где не треба, а да су оне ипак
само наше мисли, које не мора-
ју да буду тачне, јер смо ми
заправо ти који им дајемо зна-
чење и емоцију. Мало мање
размишљати? Како то?

У једном од таквих тренутака
прекомерног размишљања
повукла сам с полице књигу
будистичких приповедака и
отворила случајно на страну где
се налазила прича под називом
„Идиот”. Пише будистички
монах Ађан Брам да, када вам
неко каже да сте идиот, ви онда
мислите: па како је могао да вам
каже да сте идиот, нема никаква
права, како је то ружно, није
требало да то изговори… И онда
на тај начин дозволите да вас та
особа заправо назове идиотом
још четири пута. Јер, кад год се
сетите да вам је неко то рекао,
ви му дајете могућност да вас
опет назове идиотом. Суштина
је да би требало да се тога одмах
ослободите, како вас не би опте-
рећивало. У супротном омогућа-
вате другима да контролишу
вашу унутрашњу срећу… Ето
колико је прекомерно разми-
шљање бесмислено.

Али кад смо већ код прете-
ривања у размишљању, не знам
да ли вам је пало на памет
колико о неким стварима
нисте имали времена да
мислите када је живот имао
мало другачију боју. Када сте
редовно одлазили на славља,
концерте, изложбе, представе,
путовања, у биоскопе… Можда
вам је тек-тек нека безвезна
мисао падала на памет, али су
је неке друге ствари које живот
значе терале даље…

Да, мислим да, ако већ не
могу да утичем на неке ствари
и друге људе, хоћу да коначно
нешто скреће моје мисли и
нека то буду пространства,
музика уживо и уметност…
#трајепредуго #уишчекивању-
нормалногживота

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ

Награде за најбоље студенте
Регионални центар за таленте „Михај-
ло Пупин” и Канцеларија за младе
града Панчева позивају студенте и
студенткиње који су школскe 2020/21.
године први пут уписали завршну
годину четворогодишњих или дужих
студија (други степен студија по
болоњском систему школовања), на
факултетима чији је оснивач Републи-
ка Србија, да се пријаве на јавни позив
за доделу награда за резултате постиг-
нуте у овој школској години.

Треба да испуњавају следеће услове:
држављани су Републике Србије или
имају статус избеглице или расељеног
лица; имају пребивалиште односно
боравиште на територији града Панчева;
имају просечну оцену током свих година

студирања најмање 9,00; претходних
година нису добијали награду од Града.

Потребно је да студенти и студент-
киње доставе следећу документацију:
пријаву писану у слободној форми с
кратком биографијом, адресом, бро-
јем телефона и имејлом; Образац 1 –
Изјаву о давању сагласности за приба-
вљање, увид и обраду података о лич-
ности (која се може преузети на сајту
Града или у канцеларији 204); потвр-
де факултета о упису завршне године
студија у школској 2020/2021. години
и о просечној оцени током свих годи-
на студирања; копију личне карте.

Документацију је неопходно доста-
вити у затвореној коверти, с назнаком
„пријава на јавни позив за доделу

награда најбољим студентима/сту-
денткињама града Панчева, за
постигнуте резултате током школова-
ња и образовања, за школску 2020/21.
годину”, најкасније до 20. маја, Кан-
целарији за младе града Панчева
(Градска управа града Панчева, кан-
целарија број 204), радним данима од
9 до 14 сати, или са истом назнаком
послати је поштом на адресу: Градска
управа града Панчева – Канцеларија
за младе, Трг краља Петра I, број 2–4,
26000 Панчево. Пријава се доставља и
електронским путем, на имејл: .

Образац се може преузети са сајта
Града, а све додатне информације
могу се добити на број телефона
013/308-906. С. Т.

ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, ДИРЕКТОР ЈКП-а „МЛАДОСТ”:

Предах

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

БИОГРАФИЈА СВЕТСКОГ
ШАМПИОНА

Један од најуспешнијих каратиста

у нашој земљи – Предраг Стојади-

нов – рођен је 1972. године у Пан-

чеву. Завршио је Факултет за

физичку културу Универзитета у

Београду. Током богате спортске

каријере освојио је све: у апсолут-

ној категорији, 2002. године на

Светском првенству у Мадриду,

постао је првак планете. Две годи-

не пре тога већ је владао Старим

континентом: овенчан је златном

медаљом на Европском првенству

у Истанбулу, такође у најјачој

категорији. Његова друга и трећа

места на шампионатима Европе и

света тешко је и набројати...

Касније је и као тренер и селек-

тор наше репрезентације предво-

дио екипне и појединачне светске

и европске прваке. Обавља функ-

цију директора Карате федераци-

је Србије.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЋЕ БИТИ ЈОШ ЛЕПШИ

ПАРНО КУПАТИЛО И МАСАЖА

На затвореном базену ради спа-

центар, који нуди уживање у пар-

ном купатилу, сауни и различитим

типовима масаже. Влажна пара

стимулише проток крви, отвара

поре, отклања одумрле слојеве

коже и чини је меком, чистом и сви-

ленкастом. Парна терапија редукује

знакове стреса и умора, побољшава

циркулацију, стимулише имуноси-

стем, благотворно делује на респи-

раторне органе и помаже у лечењу

астме, бронхитиса и алергија.

Сауна својом високом температу-

ром и контролисаном влажношћу

ваздуха побољшава циркулацију и

убрзава телесне процесе, опушта

мишиће, помаже у смањењу тензије,

подиже физичку кондицију и пози-

тивно делује на читав организам.

Масажа има позитиван ефекат на све

телесне системе и доприноси добром

здрављу. Смањује стрес, повећава

активност мишића, крвних судова и

жлезда, помаже балансирање мета-

болизма и релаксира нервни систем.

Предраг Стојадинов
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Око 200.000 старијих
сада нема право на
пензију

Најстарији грађани, а нарочито
жене, који нису успели да оства-
ре пензију ни по ком основу,
могли би да добију такозвану
гарантовану пензију, коју већ
примају њихови исписници у
суседним и европским земљама.

Она у региону износи око 100
евра, а можда који евро више би
била и код нас. Како каже Милан
Кркобабић, лидер ПУПС-а и
министар за бригу о селу, ову
врсту пензије добили би старији
од 65 година који немају ника-
ква примања. Таквих у Србији,
према статистичким подацима,
има око 200.000.

– Залажемо се за социјално
одговорну државу која посебно
брине за најугроженије, а то су,
без сумње, најстарији суграђа-
ни. Такозвана гарантована пен-
зија, као посебан вид социјалног
давања и препознатљив израз
међугенерацијске солидарности,
намењена је суграђанима стари-
јим од 65 година, који из разли-
читих разлога не могу да оства-
ре право на пензију, а немају
друге приходе и нису корисни-
ци других социјалних давања –
рекао је Кркобабић.

Како је навео, право на тзв.
гарантовану пензију имали би

старији од 65 година који су више
од 20 година држављани наше
земље.

– То давање би било посебно
значајно за жене које су рађале
и гајиле децу, водиле домаћин-
ства, а из различитих разлога не
испуњавају услове за стицање
било које врсте пензије, старо-
сне, породичне, инвалидске –
истиче Кркобабић.

Он каже да у Хрватској таква
врста принадлежности најстари-
јих износи око 12.000 динара.
Како наводи, житељи Северне
Македоније не морају да имају
дана стажа у књижици, али да

би добили социјалну пензију од
100 евра, треба да имају 15 годи-
на живота у тој држави, под усло-
вом да немају имовину и имо-
винска права од којих могу да се
издржавају.

У развијенијем делу света се
углавном пензија остварује тако
што државе приморавају људе
да се осигурају док раде, како би
кроз „принудну штедњу” обезбе-
дили сигурност у старости. Поред
пензије која се додељује по осно-
ву осигурања, постоје и социјал-
не пензије, које се финансирају
из буџета и нису засноване на
уплати доприноса. Социјалне

пензије су или универзалне, наме-
њене свима који су старији од
одређене старосне границе, или
су усмерене само на сиромашна
стара лица и додељују се уз про-
веру материјалног стања одно-
сно дохотка и имовине.

У Србији највећи број старијих
од 65 година, готово 90 одсто,
остварујеправонапензијупоосно-
ву доприноса за пензијско-инва-
лидско осигурање које су уплаћи-
вали током радног века или по
основу наслеђивања права. Пода-
ци о сиромаштву показују да ста-
ри у Србији нису угроженији од
просека популације, те се обично
констатује да је пензијски систем
у том смислу остварио један од
својих циљева – заштиту од сиро-
маштва у старости.

Обухват старих пензијама није,
међутим, потпун. Процењује се
да у Србији данас око 200.000
старијих не остварује право на
пензију. Иако и код нас постоји
општи програм социјалне помо-
ћи намењен сиромашнима, мали
број старих остварује ово право.

Ранија истраживања показују
да је поседовање нешто веће имо-
вине од прописане најважнија
препрека за остваривање права.
Додатно, недовољно учешће ста-
рих у овим програмима резул-
тат је и неинформисаности и
компликованих административ-
них процедура.

ГДЕ СЕ ИСТИЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИЉЕ (6)

Кад Ћирић утихне, а чињенице проговоре

ЛЕПО ЗВУЧИ, АЛИ КАКВЕ СУ ШАНСЕ ДА БУДЕ ОСТВАРЕНО

ПЕНЗИЈЕ ЗА СВЕ
СТАРИЈЕ ОД 65 ГОДИНА!?

Адвокат кривичар Јован Ћирић
је у среду, 21. априла, двапут
позван из наше редакције: у 11.53,
па у 13.27 сати. Није се јављао
на телефон. Разлог је тај што
смо имали професионалну жељу
да чујемо његово мишљење о
следу догађаја у вези с његовим
простаклуцима и увредама, иако
нам је пре месец дана рекао:
„Пишите шта хоћете, ионако
лажете”.

Наиме, 21. априла су, свако за
себе, одвојено, у полицији били
власних оптичарске радње са
чијег зида Ћирић неће да пре-
мести таблу са својим именом и
Синиша Трајковић, један од неко-
лико аутора редакцијских тек-
стова који су излазили на овом
месту. Они су Ћирића пријави-
ли за претње и увреде, а подне-
ли су и кривичне пријаве тамо
где се то ради.

Власних оптичарске радње је,
како нам је рекао у телефонском

разговору, пријавио Ћирића
јер је овај адвокат криви-
чар, 10. марта, машућикажи-
прстом у његовом правцу,
викнуо: „Показаћу ја теби,
видећеш ти”, а потом, хва-
тајућисезамеђуножје, додао:
„Натакнем те на к...ц”. Том
догађају је присуствовало
четворо сведока. Од тада је
Ћирић наставио на разне
начине да прети, па и уз
помоћпосредника, алиника-
ко да на било ком месту где
се жалио изнесе неки аргу-
мент, као што је, на пример,
доказ да је плаћао градску
таксу за истицање фирме.

Трајковић је у редакцији
„Панчевца” казао да је слу-
жбеном лицу у ПУ Панчево
пренео оно што му је Ћирић
бесно, повишеним тоном,
пошто га је новинарски,
желећи да чује другу страну пре
објављивања првог текста, позвао,

неколико пута рекао: „Ајде дођи,
дођи овамо одмах”, и затим:

„Дођи овамо да ти пока-
жем”. Наш колега је слу-
жбеном лицу казао и да има
сазнања да Јован Ћирић
поседује пиштољ.

Као што смо рекли,
Ћирић се 21. априла није
јављао на наше позиве да
прокоментарише нови след
догађаја. Али је, што је
бесмислено, у читаву при-
чу уплео Савет за штампу
иако није искористио нијед-
но од својих права. То што
је тужио главног и одговор-
ног уредника листа и сам
„Панчевац” је његово гра-
ђанско право које му нико
не спори.

Судски епилог нећемо
дуго чекати. Одлично, пра-
восудни систем треба да
ради свој посао, то је добар
пут, а наша редакција ће

овај процес испратити до краја.
Р. П.

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон -
стант но ра ди на про ши ре -
њу бо га тог спек тра сво јих
услу га, због чи јег ква ли -
те та је већ по стао не пре -
ва зи ђен, и то не са мо по
ми шље њу број них Пан че -
ва ца и Пан чев ки већ и
станов ни ка чи та вог ју жног
Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на
кли ни ка у Пан че ву, За -
вод ши ри и свој струч ни
тим, па су се са да у ње му
на шли и не ки од нај це -
ње ни јих струч ња ка из
Кли нич ког цен тра Ср би је,
Оп ште бол ни це Пан че во
и са Ин сти ту та „Де ди ње”
у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”

има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре -
глед аб до ме на и ма ле кар -
ли це, ко ји оба вља ра ди о -
лог др Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма -
ги стар кар ди ологије са Ин -
сти ту та „Де ди ње”.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др
Го ран Ми тев -
ски из пан че -
вач ке Оп ште
бол ни це, ен до -
кри  но  ло  шке
др Гор да на
Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це.
За пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду же на је
др Ве сна Но ви чић Ђо но -
вић из До ма здра вља Па -
ли лу ла.

Као што је већ на гла -
ше но, сви на бро ја ни спе -
ци ја ли стич ки пре гле ди
оба вља ју се са мо су бо -
том, а за ка зу ју се рад ним
да ни ма пу тем те ле фо на
013/21-90-900 и 013/21-
90-903.

Сва ког рад ног да на у
За во ду „Пан че вац” мо гу -
ће је ура ди ти и ко лор до -
плер пре гле де вра та, ру -
ку, но гу или аб до ми нал не
аор те, као и ул тра звуч не
пре гле де вра та и ме ких
тки ва. Ове пре гле де ис -
кљу чи во рад ним да ни ма
оба вља др Не над Мар ги -
тин, спе ци ја ли ста ра ди о -
ло ги је, шеф од се ка CT ди -
јаг но сти ке и за ме ник на -
чел ни ка Слу жбе ра ди о ло -
шке ди јаг но сти ке у Оп штој
бол ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два -
ја се и по то ме што у хе -
ма то ло шко-би о хе миј ској
ла бо ра то ри ји те уста но ве
пацијен ти ве ћи ну ве ри фи -
ко ва них, кон тро ли са них и
суми ра них ре зул та та мо -
гу до би ти за све га сат
времена.

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам -
бу лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до -
дат не хи рур шке и кон сул -
та тив не пре гле де оба вља -
ће др Го ран До дев ски, спе -
ција ли ста аб до ми нал не хи -
рур ги је из Оп ште бол ни це
Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по -
себ но он да ка да је нео п -
ход но ура ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед ном ме сту и
до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во -
ду, при ме ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два

сата.
И овог ме -

се ца су у За -
во ду за кли јен -
те осми шље ни
и но ви па ке ти
услу га по из у -
зет но по вољ -
ним це на ма, а

ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма
на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

Јован Ћирић

ВОЗАЧИ, 
ОПРЕЗ

Појачана контрола
брзине возила

Уколико сте возач, ових дана
посебно обратите пажњу на
брзину којом управљате сво-
јим возилом, будући да је у
току акција полиције у окви-
ру које ће брзина кретања
возила недељу дана бити про-
веравана 24 сата непрекидно.

Ове активности су део
међународне акције „Speed
Marat hon”. Она траје од 21.
до 28. априла и спроводи се
у 30 европских земаља, рачу-
најући и нашу. Организатор
је ROAD POL.

Према речима Томислава
Петровића из Агенције за
безбедност саобраћаја, патро-
ле полиције ће до следеће
среде, 28. априла, нон-стоп
бити на терену. Петровић је
навео да је од почетка годи-
не око 45 пешака изгубило
живот у саобраћајним несре-
ћама. Међу њима је и четво-
ро деце. Д. К.

ДАН
КЊИГЕ

Македонска
издања на поклон

Новинско-издавачкa установa
Македонски информативни и
издавачки центар позива све заин-
тересоване да поводом обележа-
вања 23. априлa, Светскog данa
књиге и ауторских права, посете
њен интернет портал www.niu -
mi ic.rs, на ком могу бесплатно
преузети нека од њених издања,
или да се обрате на имејл адресу
niu.miic43@gmail.com, с молбом
за поклон-књигу, која ће бити
достављена на кућну адресу.

Свако ко се јави добиће бес-
платно неко издање Македон-
ског информативног и изда-
вачког центра. То ће бити мали
допринос ове институције у
борби против пандемије, јер се
уз писану реч лакше подноси
изолација. Р. П.

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО 
У КАРАТЕУ

Три вредна 
трофеја

На Школском првенству Срби-
је у каратеу, прошлог викенда
у Београду, чланови КК-а
„Динамо” освојили су три тро-
феја.

Златне медаље су зарадили
Александар Здешић (Гимнази-
ја „Урош Предић”) и Дарко
Спасковски (ЕТШ „Никола
Тесла”), а бронзом се окитио
Никола Ивановић (Гимназија
„Урош Предић”).

У КК-у „Динамо” истичу задо-
вољство јер су оствареним резул-
татима допринели укупном
успеху града Панчева и њего-
вих школа. А. Ж.

У СУСРЕТ 
ПРАЗНИКУ

„Ускршњи базар” 
од 26. до 30. априла
Манифестација „Ускршњи
базар” биће одржана од 26.
до 30. априла у Градском
парку, на потезу од Њего-
шеве улице до платоа Град-
ске управе Панчево. Тезге
за излагаче биће поставље-
не дуж реконструисаног
дела Градског парка.

Радно време „Ускршњег
базара” биће од 11 до 19 сати.
На базару ће излагати удру-
жења жена с територије града
Панчева и из околине, као и
мали произвођачи рукотвори-
на. Посетиоци базара моћи ће
да купе различите слане и слат-
ке специјалитете, рукотвори-
не, торбе, украсна јаја, пића...

Организатор је Туристич-
ка организација града Пан-
чева, а суорганизатор Удру-
жење жена „Панчевке”. Мани-
фестација се организује уз
поштовање свих препоруче-
них епидемиолошких мера.



Вакцинација међу
запосленима у
здравству споро
се спроводи

Дуготрајна и за све исцрпљују-
ћа борба с коронавирусом још
увек траје. Међутим, за разли-
ку од прошле године, када су
маске и дистанца биле готово
једина заштита, сада смо ушли
у нову фазу. У оним земљама
које су обезбедиле вакцине за
велики број грађана, пре пар
месеци почела је масовна вак-
цинација широм света. Срећом,
у Србији, до сада, вакцина има
довољно за све који желе да се
вакцинишу.

Од почетка епидемије, упо-
знајући вирус и опасност коју
носи, вакцине смо могли само
да прижељкујемо. Сада су нам
напокон доступне, али не вак-
цинишу се сви. У околностима
обезбеђених довољних количи-
на вакцина, док су лекари из
црвених зона на измаку снага,
а број заражених свакодневно
расте, многе и у свету и код нас
чуди слаб одзив наших грађана
позиву за вакцинацију. Ових
дана све је више актуелно пита-
ње да ли имунизација против
ковида 19 може бити обавезна,
као и за које категорије грађа-
на, с обзиром на то да Закон о
заштити становништва од зара-
зних болести начелно предви-
ђа могућност обавезне ванред-
не имунизације за сва лица,
односно за одређене категорије
лица, ако се утврди опасност од
преношења заразне болести и
испуне одређени законом пред-
виђени услови.

Kако послодавци
стимулишу запослене

На друштвеним мрежама су се
појавиле информације како
послодавци стимулишу запо-
слене да се вакцинушу. Логич-
но је да послодавац који не
жели да му епидемија покуца
на врата, десеткује број запо-
слених на најмање четрнаест
дана, начини штету и угрози
пословање, настоји да створи
заштиту од епидемије у рад-
ном колективу. Питање је да
ли послодавац може да иде обр-
нутим путем. Да не стимулише
вакцинацију запослених сло-
бодним данима, олакшицама,
новчаним наградама и слич-
ним, већ да условљава запосле-
не вакцинацијом, односно да
„стимулише” запослене прет-
њом привременог удаљења с
рада без накнаде зараде, нов-
чаним кажњавањем, опоменом
с најавом отказа, па чак и прет-
њом отказом уговора о раду.

Ако посматрамо могућности
санкционисања запослених по
Закону о раду, то није могуће.
Закон прецизира разлоге за
отказ и друге санкције, међу
којима нема оног под који би
могло да се подведе одбијање
вакцинисања. Немогућност да
се вакцинација услови санкци-
јама према запосленом ипак не
важи за здравствене раднике,
будући да је Закон за њих већ

одредио обавезност вакцинаци-
је за одређене заразне болести.
Зато се поставља питање да ли
ће бити уведена обавезна иму-
низација здравствених радни-
ка и против ове болести?

Највећу жртву у борби про-
тив пандемије несумњиво су
поднели управо запослени у
здравственим установама. Тешко
да ћемо икада бити у могућно-
сти да схватимо кроз шта све
пролазе у доба пандемије, посеб-
но медицинари који раде у црве-
ним ковид зонама. Због тога
збуњују подаци да се вакцина-
ција међу запосленима у здрав-
ству спроводи темпом који је
испод свих очекивања, и то не
због недостатка вакцина.

Шта кажу Устав и закони

Шта знамо до сада? Вакцине,
по првим истраживањима, шти-
те од тежих облика оболевања
и успоравају ширење заразе.
Очекивало се да ће здравстве-
ни радници бити међу првима
који ће пожелети да све ово што
пре нестане. Да се скафандери
скину, да се неодласци у тоалет
по 12 сати и исто толико сати
без хране и воде замене нор-
малним радним временом и
активностима, које су саме по
себи и пре епидемије биле пре-
напорне. Да се спавање по
изнајмљеним собицама у Батај-
ници или где све не замени
одласцима кући где их чекају
најмилији које ће моћи да загр-
ле без страха да их не заразе, а
пут до тога је масовна вакцина-
ција што пре.

Тренутно, епидемиолошка
ситуација је таква да држава
која губи трку с временом због
слабог одзива размишља о уво-

ђењу обавезне вакцинације запо-
слених здравствених радника,
како у јавном, тако и у приват-
ном сектору, и све чешће се чују
различите изјаве на ту тему од
стране представника власти.

Тачно је да Устав Републике
Србије предвиђа неповредивост
физичког интегритета. Такође,
и Закон о здравственој заштити
као једно од начела предвиђа
неповредивост физичког инте-
гритета, али исти закон пред-
виђа и да је појединац дужан
да чува сопствено здравље и
здравље других људи. С друге
стране, основни постулат пра-
ва јесте да свако може своја
права да користи док год тиме
не угрожава другог.

Претходно наведено конкре-
тизовано је у поменутом Зако-
ну о заштити становништва од
заразних болести, који предви-
ђа конкретне случајеве обаве-
зне имунизације, те између оста-
лог прописује обавезну имуни-
зацију лица запослених у здрав-
ственим установама против
одређених заразних болести.
Даље, прописује да се обавезна
имунизација наређује актом
министра, у складу с препору-
кама СЗО (која не пропушта да
истакне значај вакцинације), на
предлог Завода (за јавно здра-
вље), уз сагласност Комисије
(Републичке стручне комисије
за заштиту становништва од
заразних болести).

Дакле, законски основ посто-
ји. Упркос обавези државе да
сваком грађанину омогући
несметано вршење свог права
да бира да ли ће да се вакцини-
ше или не, звучи разумно да
ово право ипак треба да буде
ограничено у случајевима епи-
демије, посебно за запослене у
здравству. Иако грађанин-запо-
слени има апсолутну слободу у
избору, исто тако је у обавези
да сноси одговорност за после-
дице свог избора да ли ће да се
вакцинише или не.

Обавеза – крајња мера

Међутим, мора се јасно иста-
ћи и да је држава пропустила
да значајније објасни значај и
предности вакцинације и исто-

времено јасно и отворено ука-
же на све евентуалне негатив-
не појаве, па је остављен про-
стор да се јави неповерење и
отпор према вакцинацији. Није
довољно објашњено ни да ли
је имунизација, за коју срећом
тренутно имамо ресурсе, једи-
ни излаз из хаоса који је пан-
демија изазвала, као ни да ли
је наставак овакве епидемио-
лошке ситуације могућ без зна-
чајних последица по све сег-
менте друштва, не само на еко-
номију земље већ посебно по
здравствени систем, односно
здравствене раднике који пре-
ко својих удружења упозорава-
ју да су на измаку снага.

Могуће решење овог пробле-
ма, поред активне промоције
неопходности имунизације,
јесте и у обавезној вакцинаци-
ји здравствених радника, али
би то ипак требало да буде крај-
ња мера. Њихова одговорност,
професија и брига за пацијен-
те требало би да буду довољни
разлози да заштите пре свега
себе, а онда и друге. Тако би
послали јасну поруку станов-
ништву о значају вакцинације
за што брже враћање нормал-
ном животу, а с друге стране
то би значајно заштитило како
запослене у здравству, тако и
пацијенте и тиме допринело
заштити здравственог система
земље, који је у овом тренутку
можда најважнији ресурс који
имамо и који морамо да сачу-
вамо.

На крају, с обзиром на то да
обавеза никад не иде без претње
одређеним санкцијама, остаје
питање како би обавезна вакци-
нација била прихваћена од стра-
не оних који су ионако превише
дали у протеклих годину дана и
да ли би евентуална негативна
реакција здравствених радника
на избор вакцина или запреће-
на казна додатно угрозили већ
урушени здравствени систем.

(Аутор текста је Драгиша
Ћалић, правни саветник Коми-
тета правника за људска пра-
ва. Текст преносимо са сајта
otvo re na vra ta pra vo su dja.rs.
Опрема текста редакцијска.)
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ОВИХ ДАНА НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА

Постављање нове LED расвете
Замена светиљки уличне расве-
те врши се последњих неколи-
ко дана, на основу уговора о
јавно-приватном партнерству
између Града Панчева и руског
партнера. Нова LED расвета
постављена је у преко 25 ули-
ца, а она ће бити контролиса-
на из центра који ће се налази-
ти у згради Градске управе, што
би требало да помогне у бржем

откривању кварова и неправил-
ности у раду уличне расвете.

Градска менаџерка Маја Вит-
ман изјавила је да је у току заме-
на расвете у још 28 улица и у
Народној башти, у којој има око
130 светиљки. На терену ради
осам екипа, а оне дневно могу
да замене око 25 светиљки. Пла-
нирано је да периоди припре-
ме и имплементације трају шест

месеци, али Маја Витман веру-
је да ће бити краћи.

Светиљке ће се мењати и у
селима, а мештани ће на вре-
ме бити обавештени о томе. За
сваку светиљку која се мења,
односно за сваку улицу, раде
се пројекти фотометрије. Како
је градска менаџерка објасни-
ла, тим пројектима потребно
је задовољити неопходне стан-

дарде за постизање нивоа ефи-
касности осветљења, што је
задато пројектом јавно-приват-
ног партнерства.

Oсновни постулат
права јесте да свако
може своја права да
користи док год тиме
не угрожава другог.

Поента је у емпатији, а не у „гађању” проблема нов-
цем. Треба да слушамо једни друге како бисмо ишли
ка бољем животу, јер новац неће ништа решити. Тачно
је да он помаже у свакодневном животу, али већина
људи живи живот на минимуму достојанства, ту мислим
и на образовање и на приступачност здравствене зашти-
те… Међутим, када све удари јако, чак су и богаташи
свакодневно киднаповани. Чак и привилеговани пате
од несигурности. Грешка је мислити да ће те новац
спасти.

(Режисер Мичел Франко, „Данас”, 16. април)

* * *
Мислим да смо ми одавно пали на ниске гране, али је
то процес који се нама дешава јако дуго, није то од
јуче, па ни задњих десет година. Мислим да су овде,
пре свега од 1990-их, потпуно разрушене вредности. У
друштву у коме не постоји системски начин да се поје-
динац заштити, он мора да се бори за своје право и
правду. Бавим се јунацима који су притиснути уза зид,
који су доведени у ситуацију у којој не постоји други
излаз, осим да се сами боре за своју правду... У филмо-
вима се не бавим општим значењем, већ су то приче о
јунацима који се боре с нечим што је њима најважније
у животу. Значи, нису они борци за правду, већ за соп-
ствени живот. И ништа више од тога. Е, сад то може да
имплицира нешто општије и они су често неки симбо-
ли отпора систему.

(Режисер Срдан Голубовић, „Фонет”, 15. април)

* * *

Кад о нечему не знате, лако доносите закључке, а што
више знате, чини ми се да постајете несигурнији. Зато
ми је сад теже... Југославија је била добра идеја. Ја сам
пре две године, када се обележавала стогодишњица
стварања краљевине, урадио једну дивну емисију и тад
сам био у прилици да разговарам са озбиљним истори-
чарима у Словенији, Хрватској и Србији. Овде с нашим
дивним академиком Љубомиром Димићем и после
тога, кад сам дошао кући, чини ми се да сам још мање
био сигуран у то какав став имам о идеји стварања
заједничке државе. Имам довољно година, али опет
недовољно знања да бих имао чврст став. Могу једино
да кажем „било би можда боље” или можда не би, али
никако да дајем коначан суд. Мислим да на чврст став
имају право само они људи који се стварно, истински
и дубоко баве одређеном темом.

(Глумац Миодраг Мики Крстовић, „Данас”, 14. април)

* * *
Пре годину дана у једном интервјуу сам рекао, као
кроз зезу, сада када смо ставили маске оне ће почети
да падају, фигуративно, је л’, и моћи ћемо тачно да
видимо ко је каква особа. Ко год је мало проницљив,
видео је сада како мракчине севају из људи и колико
су недорасли задатку зрелог појединца. И наравно, као
увек када је зло, будале су испливале на површину,
овај пут захваљујући интернету, и онда неке ствари
које су на нивоу кафанског разговора завршавају у
медијима јер интернет нема никакво уредништво. Ја
бих ту увео неку врсту цензуре. Нема свако од нас
могућност приступа ни атомској бомби, мислим да ни
интернет није за свакога.

(Писац Ненад Бараковић, портал „Данас”, 15. април)

* * *
Ми, рокери, увек смо некако одвраћали поглед од Ђор-
ђа Балашевића. Волели смо Ђолета, наравно, до мере
да смо упили његове стихове у властити жаргон, а и
увек смо потихо осећали да његови стихови говоре
највише о стварноме свету, али некако смо га свисока
гледали, јер није обичавао много да се буни, увек као
да је с неком помирљивошћу говорио, а и у песмама
је, мислили смо, све и свакога разумевао. Нама роке-
рима то се није свиђало. Волели смо да оптужујемо, да
прстом упиремо... Сада нам постаје јасно: нисмо ми,
рокери – од којих су једни постали четници, други
заћутали, трећи помрли, четврти остарели, а пети побе-
гли главом без обзира – нисмо ми мењали свет; мењао
га је само он – Ђорђе Балашевић. И чинио је то онако
како овај свет само и може да се мења: лепотом здру-
женом с храброшћу, саосећањем здруженим с поште-
њем.

(Новинар Борис Павелић, „Аутономија”, 17. април)

КОНЦЕПТ O ОБАВЕЗНОЈ ВАКЦИНАЦИЈИ (ЗДРАВСТВЕНИХ) РАДНИКА

СКИНУТИ СКАФАНДЕРЕ
И СПАВАТИ КОД КУЋЕ
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ГУБИЦИ ОД ШЕСТ
МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА

Кривац – климатске
промене

Организација „Програм Уједињених
нација за развој” изнела је недавно
фрапантан податак: привреда Срби-
је је претрпела губитке од шест мили-
јарди долара услед екстремних вре-
менских прилика почев од 2000.
године и, уколико се не предузму
мере и активности да се оне спрече,
Србија ће изгубити још толико до
краја ове деценије.

Према званичним подацима ове
организације Уједињених нација,
наша земља се налази у региону који
је нарочито угрожен климатским
променама, јер просечне темпера-
туре у региону расту брже него на
глобалном нивоу. Тако је, на при-
мер, у Београду тринаест најтопли-
јих година до сада било управо почев
од 2000. године, а то је утицало на
људске животе, ставило додатни при-
тисак на здравствене системе и успо-
рило економски развој, нарочито у
области пољопривреде, водопривре-
де, енергетике, транспорта и инфра-
структуре.

Према извештајима, концентра-
ције гасова са ефектом стаклене
баште у Србији су на рекордном
нивоу, а и даље расту без обзира на
смањене емисије од почетка панде-
мије.

АПЛИКАЦИЈА СТУДЕНАТА
ПРЕДВИЂА ЗАГАЂЕЊЕ

Софтверска превенција
здравља

СтудентиЕТФ-а направили су апли-
кацију за дугорочно предвиђање зага-
ђености ваздуха. Они су, користећи
тренутне вредности загађења и акту-
елне метеоролошке податке локал-
них мерних станица, направили апли-
кацију која предвиђа загађење вазду-
ха и до десет дана и тиме освојили
награду од 100.000 динара и плаће-
ну праксу у компанији „Ендава”.

На овогодишњем такмичењу је
учествовало десет тимова с пет тех-
ничких факултета, а тема надмета-
ња програмера односила се на акту-
елан проблем загађености ваздуха.
Циљ такмичења је да се повежу сту-
денти широм Србије и да им се омо-
гући да тестирају вештине и знање.

СРБИЈА БОГАТИЈА ЗА
1.200 СТАБАЛА ХРАСТА

Лужњаци у Качареву
Друштво за заштиту и проучавање
птица Србије у новембру прошле
године покренуло је акцију „Сад
за будућност” и тада је, уз помоћ
његових чланова, посађено 500 сад-
ница храста лужњака. У наставку
акције, прошлог месеца, посађено
је још 700 младих стабала на 60
локација широм Србије, највише у
Војводини, али и у околини Бео-
града, Чачка, Ниша и у неколико
села у западној и источној Србији.
Једна од локација било је и Кача-
рево. Захваљујући учитељици Бран-
ки Давидовић и њеним ђацима у
ОШ „Жарко Зрењанин”, мештани
тог села богатији су за 20 садница
храста лужњака.

Сви учесници су добили упут-
ство са саветима како одабрати и
припремити земљу за садњу, пра-
вилно посадити и касније пажљи-
во неговати саднице. Циљ акције
је био да се засаде саднице и ожи-
ве природни шумарци који су
важни за очување биолошке разно-
врсности, места за гнежђење и хра-
њење и склоништа инсеката, пти-
ца и малих сисара. Храст лужњак
је, поред букве и храста китњака,
дрво које најчешће срећемо у
нашим шумама. Ово дрво је дуго-
вечно и може да живи и преко 500
година, достиже висину од 30 до
50 метара, а обим стабла може да
буде и до три метра.

Иновативна решења и
тимски рад воде до успеха

Реализација пројекта „Дубока прера-
да” сврстала је Рафинерију у Панчеву
међу најмодерније у југоисточној Евро-
пи. Ново постројење омогућава већу
производњу белих деривата (квалитет-
ног бензина и дизела) и новог произво-
да – нафтног кокса, који је до сада уво-
жен у нашу земљу и има вишеструке
еколошке предности. Иза пројекта који
доприноси енергетској стабилности наше
земље стоји тим људи који су својим
искуством и преданошћу учинили да
овај подухват буде остварен. Они су
исписали нове странице историје у
модернизацији НИС-а и рафинеријске
прераде у нашем граду и стали раме уз
раме с некадашњим трудбеницима пан-
чевачке Рафинерије који су подизали
фабрику и са онима који су обнављали
њена разрушена постројења након бом-
бардовања 1999. године.

Запослени у Служби инструментаци-
је, чији је руководилац Небојша Пре-
дић, показали су да помоћу богатог зна-
ња и искуства из ранијих великих рафи-
неријских пројеката, иновативног начи-
на размишљања и нових технологија
могу да превазиђу све изазове. Наш
суграђанин Небојша Предић има иску-
ство од тринаест година рада у Рафине-
рији нафте Панчево, а посебно на вели-
ким пројектима, као што је МХЦ/ДХТ,
где је био водећи инжењер инструмен-
тације. 

Креативна конкретна решења

Ситуација у којој су се нашли Небојша
и његов тим била је неуобичајена, јер
се због пандемије изазване коронави-
русом нису могла применити плани-
рана решења за стартне активности

„Дубоке прераде”.
– На пример, једна од активности на

вет-гас компресору је лик-тест, а то под-
разумева да инострани вендор треба да
дође на локацију и буде сведок да нема
цурења у неким системима који су део
овог компресора. Пошто ово није било
могуће, обезбедили смо да колега теле-
фонским путем и помоћу „Гуглових”
VR наочара, док је на вези с вендорима
у иностранству, пређе предефинисану
маршруту око тог компресора и буде
сведок. Његов снимак обиласка, лик-
теста, пратио је вендор – „Сименс”. Ова-
квих примера је много. Да поменем
још један: за сетовање ултразвучног
мерења протока флуида на ДЦУ лап-
топ смо повезали с мерилом, а у истом
тренутку био је преко интернета пове-
зан са специјалистом у Холандији –
истиче с поносом Небојша Предић у
разговору за НИС-ов блог.

На крају је истакао и колеге без којих
све ово не би било могуће: Марка Васи-
ћа, инжењера инструментације, и Боја-

на Тешића и Синишу Јованова на упра-
вљачким системима. Како је рекао, њего-
ва улога је била да води читав процес, а
они су давали и имплементирали идеје
за унапређење даљинских веза. Предић
закључује да су тимски рад, иновативна
решења, искуство и знање фактори који
су довели до успеха.

Обука је кључна

Старчевац Бошко Ђуришић, шеф сме-
не комплекса „Дубока прерада”, у НИС-у
је запослен више од осам година. Радио
је на свим већим постројењима у Рафи-
нерији нафте Панчево, а од значајни-
јих искустава издваја рад на припреми
и старту постројења С-100 након више-
годишњег мировања. Ово велико иску-
ство успешно је применио у фази при-
преме за старт постројења за дубоку
прераду.

Бошко је, баш као и његове остале
колеге, прошао све потребне теоријске
обуке. Затим су се прикључили обуча-
вању оператера и преношењу знања и

искуства у вођењу процеса, контроли и
одржавању процесне опреме, које су
стекли на старим постројењима. Како
је рекао, у процесу обуке значајну улогу
имао је симулатор за тренирање опера-
тера, који представља новину у области
обучавања оператера командне табле.
Према Бошковим речима, овај уређај је
коришћен за симулирање одржавања
процесних параметара постројења, али
и за обуку за реаговање на ванредне
ситуације.

За НИС-ов блог он је рекао да је одло-
жено коксовање нетипичан рафинериј-
ски процес.

– Постројење је пројектовано да ради
с континуалним улазом сировине, али
се део производа (кокс) добија дискон-
тинуално, што има велики утицај на
устаљену праксу рада на рафинериј-
ским постројењима. Оператери на
постројењу за одложено коксовање суо-
чавају се са изазовом, јер је процес такав
да, чим се један циклус заврши, следе-
ћи циклус почиње и посао се никада не
„завршава”. Поред овога, очекује се дале-
ко већа потреба за одржавањем проце-
сне опреме, као и делова опреме која се
тиче транспорта и отпреме кокса. Осим
кокса, остали производи добијени пре-
радом шаљу се на друга постројења ради
додатне обраде, па је сарадња с колега-
ма с других постројења од изузетне
важности – рекао је он.

Као и Небојша, Бошко сматра да је
тим кључ свега. Како каже, оперативни
тим „Дубоке прераде” представља нешто
најбоље што Рафинерија има да понуди.
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Од јесени држава плаћа
половину трошка за
замену столарије и
изолацију

Подизање енергетске
ефикасности домова

Ко планира да замени столарију, нека
сачека јесен, јер ће бити у прилици да
по дуплој нижој цени замени дотраја-
ле прозоре и врата, кажу надлежни у
држави. И то није све. Свако ко буде
желео да угради изолацију или замени
пећ за грејање, то ће моћи да уради уз
финансијску подршку државе. Наиме,
у јуну ће почети да ради Управа за
енергетску ефикасност, која ће заједно
с локалном самоуправом суфинанси-
рати трошкове грађана за ову врсту
радова до 50 одсто.

Како је пре недељу дана најавила
министарка Зорана Михајловић, циљ
је да се смањи потрошња енергије и
остваре уштеде на рачунима.

– Хоћемо да прве јавне позиве кроз
јединице локалне самоуправе заврши-
мо до краја лета, што значи да ће већ
на јесен један део грађана моћи да
започне тај посао, а да ћемо до нове
године моћи да кажемо да је покрену-
то бар 10 одсто домаћинстава да мења-
ју столарију – казала је министарка и
додала да ће држава имати довољно
новца да спроведе тај процес, јер ће
Србија користити средства и из међу-
народних финансијских институција.

Правила игре

Први корак у реализацији овог читавог
посла је усвајање Предлога закона о
енергетској ефикасности и рационалној
употреби енергије у Народној скупшти-
ни Србије заједно с још три закона у
домену енергетике и рударства. Мини-
старство рударства и енергетике саоп-
штило је да ће послове финансирања и
реализације мера и активности на уна-
пређењу енергетске ефикасности оба-
вљати управа за финансирање и под-
стицање енергетске ефикасности.

Када се створи правни оквир, у јуну
ће почети да ради Управа за финанси-
рање и подстицање енергетске ефика-
сности, којој ће се локалне самоуправе

и фирме пријављивати за
учешће у програму за под-
стицање мера енергетске
ефикасности у домаћин-
ствима. Када је реч о гра-
ђанству, градови и општи-
не ће домаћинствима одо-
бравати средства за енер-
гетску ефикасност након
теренске контроле. Мини-
старство је саопштило да
ће са Управом прво распи-
сати јавни позив за пријаву
јединица локалних самоу-
права за учешће у програ-
му субвенционисања дома-
ћинстава и да ће у њему
бити дефинисан износ.

Затим ће општине и гра-
дови расписати позив за
избор предузећа која ће оба-
вљати радове на енергет-
ској санацији стамбених
објеката и тако ће бити фор-
мирана листа фирми које
ће учествовати у програму
– наводе у Министарству.
Након тога ће локалне само-
управе позвати грађане и
на основу одобрених при-
јава и фактура уплатити
средства предузећима.

Прво контрола

Градови и општине ће врши-
ти контролу пријава грађа-
на изласком на терен пре
доношења одлуке о додели
субвенције за енергетску
ефикасност и након реализације радо-
ва, што је услов за исплату средстава.
Субвенција ће износити 50 одсто тро-
шкова: Влада ће покрити 25 одсто, а
још 25 процената општина или град,
кажу у надлежном министарству. Гра-
ђани ће моћи да се пријаве за замену
прозора и врата, изолацију на фасада-
ма, крововима и котловима и за замену
грејних система. У Министарству енер-
гетике истичу да су субвенције намење-
не и за прелаз индивидуалних ложишта
на енергенте који не нарушавају здра-
вље и животну средину, а њих у Србији
има око 1,2 милиона.

Када је реч о замени прозора и врата,
постоји један главни критеријум по коме
ће се новац додељивати, а то је енергет-

ски пасош. У питању је заправо церти-
фикат о провери енергетских својстава
и ефикасности објекта, што би у прево-
ду значило колико је изолација у стању
да задржи топлоту. Примера ради, ако
на дневној соби од 10 квадрата имате
балконска врата и двокрилни прозор
који дихтују тако да током целе зиме
морате да их „ушушкавате” пешкири-
ма и крпама, онда рачунајте да сте висо-
ко котирани на негативној лествици
енергетске ефикасности. Ако притом
имате и улазна врата која не дихтују, па
промаја вуче чак и када је све затворе-
но, онда сте у одличној позицији да
добијете паре. Практично, предност за
доделу субвенција за столарију имаће
они власници станова и кућа чији су

објектиенергетскивеоманее-
фикасни. Конкретнотобибило
испод такозваног Ц-разреда,
који је на трећем месту од
укупно осам. Практично на
листи приоритета били би
разреди Д, Ф и Г, док се А и
Б, па ни Ц, не би узимали за
приоритете.

Ко и како утврђује
ефикасност

Енергетска ефикасност се
мери термалним камерама,
а оно што су мерења до сада
показала јесте да су главни
извори где се највише губи
топлота управо прозори одно-
сно столарија и стакло. Држа-
ва је 2004. радили таква мере-
ња и испоставило се да је
око милион и по објеката
било зрело за реконструкци-
ју због недовољне енергет-
ске ефикасности. Енергет-
ски пасош израђује овлашће-
на организација на основу
енергетског прегледа објек-
та и израђеног елабората
енергетске ефикасности. Овај
посао радиће комисија локал-
не самоуправе, како је пред-
виђено новим Законом о
енергетској ефикасности. За
израду енергетског пасоша
потребна је одређена доку-
ментација, и то доказ о вла-
сништву над некретнином и
релевантна пројектна доку-

ментација објекта.
На сајту Министарства грађевинар-

ства, саобраћаја и инфраструктуре нала-
зи се тест енергетске ефикасности, који
се састоји од осам питања, па свако
може проверити у каквом стању му се
налази објекат. У зависности од тога
колико сте имали заокружених одго-
вора под бројевима 1, 2, 3 и 4, ваш
објекат је сврстан у једну од четири
категорије.

У оквиру резултата теста налазе се и
предлози грађевинских мера и начина
како да санирате свој објекат, али, као
што стоји у напомени, сврха теста је
само упознавање са унапређењем енер-
гетске ефикасности. Прецизни прора-
чуни зависе од много више фактора.

ДРЖАВА НАЈАВИЛА ПОДРШКУ ГРАЂАНИМА

ЗА ТОПЛИЈЕ И ШТЕДЉИВИЈЕ СТАНОВЕ И КУЋЕ

ИЗА КУЛИСА СТАРТА ПРОЦЕСА ДУБОКЕ ПРЕРАДЕ У ПАНЧЕВАЧКОЈ РАФИНЕРИЈИ

Панчевац и Старчевац главни играчи

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

ХИТНА ПОМОЋ

Људско срце – мали, шупљи
орган величине песнице или
савршена машина чији се
ж и в о т н и
циклуси броје
у милијарда-
ма? Не бисмо
погрешили ако
бисмо употре-
били било коју
од наведених
д е ф и н и ц и ј а
органа који
покреће цело-
купан крвоток
нашег тела.
Оно ће нас
подсетити да
постоји тек
када јаче залу-
па, прескочи или толико
успори да нам се заврти у
глави. Не треба игнорисати
те сигнале, који нису увек
разлог за бригу, али су сва-
како упозорење да нешто тре-
ба мењати у животним нави-
кама. Лекари имају једин-
ствен став по питању штет-
ног дејства фактора као што
су дуготрајни високи крвни
притисак или прекомерни
утицај дуванског дима, заси-
ћених масти и прерађених
шећера у крви.

Чињеница да су срчане арит-
мије присутније код особа које
немају обољење срца никако
не сме бити разлог да изоста-
вимо питања о животним нави-
кама пацијента, његовим рани-
јим болестима и симптомима
који указују на промењену
функцију срчаног мишића.
Обавезна су питања о евенту-
алној злоупотреби алкохола,
никотина, кафе или забрање-
них супстанци. Од посебне

важности су болести штитне
жлезде, дијабетес, срчана сла-
бост и ранији инфаркти, који
остављају ожиљке на срчаном
мишићу. Не треба занемарити
ни фактор дуготрајног стреса
за функцију организма и непра-
вилан рад срца. Све ове инфор-
мације су од велике важности
за дијагностиковање аритми-
ја, али оне још увек не дају
одговоре о њиховој природи.

Поједностављено речено,
аритмије се деле на оне које
успоравају срчану радњу, на
оне које је убрзавају, оне с
неправилним ритмом и оне
које се манифестују превре-
меним срчаним ударима. Нор-
малан број срчаних контрак-
ција је 60–100 у минуту. Када

срце ради спо-
рије или брже
од ових вредно-
сти, већа је опа-
сност да витал-
ни органи, а пре
свега мозак, не
добијају довољ-
но кисеоника.
Старији, хро-
нични пацијен-
ти су под посеб-
ним ризиком да
у тим ситуаци-
јама изгубе
свест и да пад-
ну. Неправилан

ритам у облику такозване
фибрилације преткомора доно-
си још један фактор ризика, а
то је стварање крвног угрушка,
који може проузроковати
мождани удар. Најопасније су
коморске аритмије које дово-
де до срчаног застоја и могу-
ћег смртног исхода.

Различити су начини пре-
венције и лечења срчаних
аритмија. Одређени лекови
успоравају срчану радњу када
је она убрзана или пак умању-
ју могућност стварања крвног
угрушка. Неким хируршким
интервенцијама уклањамо
жариште аритмије или спре-
чавамо неправилно ширење
надражаја у срцу. Такозвани
пејсмејкери представљају мале
поткожне направе које дају
сигнал успореном срцу да убр-
за своју радњу. Ово су само
неки од начина да се помогне
пацијенту са срчаном аритми-
јом и да му се омогући квали-
тетан живот.

Од посебне 
важности су болести
штитне жлезде,
дијабетес, срчана
слабост и ранији
инфаркти, који 
остављају ожиљке
на срчаном мишићу.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уколико имате проблема с

појачаним опадањем косе, а није

реч о сезонској појави, најважнији

савет је да се обратите лекару

како бисте открили узрок тог

проблема. Уз терапију коју вам

стручњак препише, можете

користити и неки од природних

препарата на бази лековитог

биља.

Многи травари препоручују

кантарионово уље будући да оно

пружа веома хранљиву и дубинску

негу косе. Танини у кантариону јачају фоликул длаке и спречавају

опадање, док сапонини убијају бактерије и гљивице које доводе

до појачане перути. Масажа главе и целе косе је једноставна и не

захтева неке посебне покрете. Важно је да је примењујете два

пута недељно пре прања косе. Прво нанесите уље на косу, а онда

га распоредите и умасирајте у кожу главе. Након тога

распоредите уље од корена ка врховима косе. Слободно оставите

да одстоји што дуже – оптимално је пола сата, а онда оперите

косу.

Савршена биљка за вашу косу је и коприва, која спречава

опадање, регулише масноћу, јача косу и даје јој сјај. На једну

шољу кључале воде иде једна мала кашика сувих листова

коприве. Kад је чај готов, оставите га сат времена да се охлади,

а затим процедите. Утрљајте чај у косу, лагано, без грубих и

наглих покрета, масирајући корен. Након тога умотајте косу у кесу

или капу и оставите тако дуже време како би се хранљиви

састојци што боље упили.

Спречите
опадање косе

Сваке секунде током можданог
удара 30.000 ћелија неповратно
одумире. Препознавање знакова
болести и што хитнија терапија
умањују ризик од смрти и трајне
инвалидности, а здраве животне
навике, правилна исхрана и
препарати на бази лековитог
биља могу помоћи како у
спречавању болести, тако и током
периода опоравка.

Јесте ли знали да на сваких 20
минута једна особа у Србији
доживи мождани удар, а на
сваких сат времена неко умре
од последица шлога? Ова тешка
болест бруталне природе пога-
ђа попут грома: изненада, не
бирајући ни време ни место,
ни узраст, ни пол, ни подне-
бље и представља застрашују-
ће искуство и за оболелог и за
његову околину.

Нажалост, велики број људи
не препозна симптоме и не стиг-
не код лекара на време, а реч је
управо о изузетно хитном ста-
њу у коме брза реакција значи
спас. Последице шлога су нај-
чешће ослабљене моторне или
психичке функције, односно раз-
личите врсте хендикепа, а ако
помоћ лекара не стигне на вре-
ме, исход може бити и фата-
лан. Зато неуролози често кори-
сте фразу: „Време је мозак”.

Kако настаје шлог

Мождани удар, шлог или цере-
броваскуларни инсулт најче-
шће настаје услед запушења
крвног суда. То је мождани удар
исхемијског типа или инфаркт
мозга. Он може настати услед
тромбозе, емболије или систем-
ских поремећаја. Чак 85% свих
шлогова су последица запуше-
ња, док преосталих 15% наста-
је услед прскања зида крвног
суда и изливања крви унутар
мозга или око мозга. Отуда и
назив „излив крви на мозак”.

До прскања најчешће дола-
зи због дефекта на зиду крвног
суда, који под дејством висо-
ког крвног притиска нагло
попушта. Други узрок оваквог
оштећења могу бити урођене
малформације крвних судова
– најпознатије су анеуризме.

ТИА или мини 
мождани удар

Запушење крвног суда може
изазвати пролазне сметње и,
ако траје од неколико минута
до најдуже сат времена, не оста-
вља трајне последице. Тај поре-
мећај се зове „транзиторни
исхемијски атак” (краткотрај-
ни исхемијски удар) или ТИА.
У народу се овај поремећај зове
„шегрт”. Изузетно је важно иста-
ћи да ТИА може бити нагове-
штај да следи велики можда-
ни удар. Нажалост, статистике
показују да скоро 70% оболе-
лих не препозна знаке ТИА.

Kод људи с повишеним крв-
ним притиском, шећерном
болести, затим код особа ста-
ријих од 60 година, као и код
оних код којих сметње трају
дуже од сат времена или се
јављају срчане аритмије, посто-
ји велики ризик да се удар
понови првих дана након ТИА,

али у много тежем облику. Ако
запушење или трпљење мозга
траје дуже од шездесет мину-
та, настаје трајно оштећење
можданог ткива. Од механи-
зма настанка и величине захва-
ћеног крвног суда зависиће и
клиничка слика, као и симп-
томи и знаци можданог удара.

Фактори ризика

Ризик од шлога расте после 55.
године живота и удвостручује
се на сваких десет година. Ако
су други чланови породице
такође боловали од можданог

удара, ризик се повећава за још
30 одсто. Мушки пол је у већој
опасности од оболевања.

Повишен крвни притисак,
шећерна болест, болести срца
са срчаним аритмијама, боле-
сти срчаног мишића и зали-
стака, повишене масти у крви,
гојазност, као и одређени сти-
лови живота, при чему наро-
чито треба истаћи пушење и
алкохолизам, повећавају ризик
од можданог удара.

Док мале количине алкохо-
ла, нарочито у обиму једне чаше
вина, могу да штите мозак од
исхемијског можданог удара,
тешко опијање носи ризик од
инфаркта мозга. Цигарете дво-
струко повећавају опасност.
Највећи је ризик код дугого-
дишњих пушача, оних који су
рано почели да пуше, те код
страствених пушача. Повећан
је и ризик код жена на естро-
геној терапији или хормонској
контрацепцији.

Активирајте се

Да бисте спречили мождани
удар, важно је да будете актив-
ни! Физичка неактивност удру-
жена с нездравом исхраном и
гојазношћу један је од главних

фактора ризика за настанак
шлога. Најједноставнији и нај-
безбеднији начин вежбања је
брзо ходање. Саветује се нај-
мање 30 минута дневно умере-
не физичке активности, најма-
ње пет пута недељно.

Редовно вежбање смањује
ризик од хипертензије и срча-
них обољења и доприноси бољој
регулацији шећера у крви, бољој
прокрвљености, кардиоваску-
ларном здрављу и повишењу
доброг холестерола (ХДЛ).

Чувајте се стреса

Низ савремених студија упу-
ћује на изразиту повезаност
стреса, посебно оног психоло-
шки изазваног и везаног за
посао и неповољне социјалне
услове, с повећањем ризика од
настанка можданог удара.

Технике ослобађања од стре-
са или посета психологу или
психијатру не само да ће вам
помоћи да се решите напето-
сти већ ће допринети и томе
да се деструктивна снага стре-
сних реакција не пренесе на
соматски ниво.

Исхрана

Било да сте преживели можда-
ни удар, било да желите да сачу-
вате здравље свог мозга, лека-
ри препоручују да ваша исхра-
на буде богата воћем и повр-
ћем, уз избегавање масне, сла-
не и зачињене хране, тестени-
на, као и рафинисаног шећера.

Саветује се уношење црве-
ног меса (телетине, говедине,
јагњетине, пачетине, овчетине
и дивљачи) до два пута недељ-
но, док се за остале дане пре-
поручују јела с пилетином,
ћуретином и рибом. Без обзи-
ра на то које се месо користи,
поховање је забрањено и не сме
се јести кожица. Најбоље би
било да месо припремите тако
што ћете га обарити.

Поред меса, препоручују се
намирнице богате биљним влак-
нима које обезбеђују бољу про-
баву, као што су грашак, пасуљ,
шаргарепа, кромпир, броколи,
кукуруз, спанаћ, блитва, сала-
та, јабуке, мандарине, трешње,
грејпфрут, грожђе, киви, помо-
ранџе, брескве, крушке, ананас,
шљиве, јагоде, лубеница, суве
шљиве и житарице.

Поред правилне и уравноте-
жене исхране, неопходно је и
да уносите литар и по до два
литра течности на дан. Под тим
се подразумевају вода, чајеви
и негазирана природна пића.

ЧУВАЈТЕ СЕ МОЖДАНОГ УДАРА

ШТА КАД СЕКУНДЕ ОДЛУЧУЈУ ХОЋЕТЕ
ЛИ САЧУВАТИ ЖИВУ ГЛАВУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

МОЋ БОРОВНИЦА И ЂУМБИРА

Одлични савезници у борби

против настајања крвних угру-

шака, али и разбијачи штет-

них наслага које облажу

артерије јесу антоцијани –

једињења којима су боровни-

це веома богате. Осим тога,

показало се и да боровнице

помажу у одржавању здравог

стања капилара, па се стога

препоручују у превенцији обе-

ју врста можданог удара.

Ђумбир је још једна лекови-

та биљка с доказаним свој-

ствима у погледу спречавања

стварања крвних угрушака.

Можете користити више ђум-

бира у појединим јелима или

можете направити чај од ђум-

бира, тако што ћете ставити

једну до две кашичице настру-

ганог корена у једну шољу

кипуће воде. Оставите да стоји

док се не охлади, па попијте.

ЗАШТО ЈЕ ГИНКО ДОБАР ИЗБОР

Гинко има широку примену

у лечењу последица можда-

ног удара, укључујући про-

блеме с меморијом и

равнотежом, вртоглавицу и

поремећен процес разми-

шљања. Испитивања пока-

зују и да гинко појачава

доток крви у мозак и утиче

на смањење осетљивости

капилара, што доприноси

спречавању хеморагијског

можданог удара.

Гинко можете узимати у

облику екстракта. Немојте

прекорачивати препоручену

дозу, јер превелике количи-

не гинка могу проузрокова-

ти дијареју, раздражљивост

и узнемиреност.

ПРВИ ЗНАЦИ ШЛОГА

Симптоми можданог удара су

исти за све типове обољења,

а разлика је само у њиховом

трајању и тежини. Најбољи

начин да препознате симпто-

ме код себе или неког другог

јесте такозвани FAST тест (од

енглеске речи fast – брз).

Face/Лице: Може ли особа

да се насмеши? Да ли је ли-

це приликом осмеха искри-

вљено, као да виси с једне

стране?

Arms/Руке: Може ли особа

да подигне обе руке и да их

држи у том положају?

Spe ech/Говор: Може ли

особа јасно да говори и да

разуме оно што кажете? Да

ли је говор неразговетан?

Time/Време: Ако уочите

било који од ова три знака,

без одлагања позовите хит-

ну помоћ.

FAST тест помаже да се

идентификују три најчешћа

симптома можданог удара.

Међутим, постоје и други

знакови које треба узети у

обзир. Они подразумевају:

утрнулост једне стране тела,

укључујући шаке, руке, ноге

или стопала; изненадни

замагљени вид или губитак

вида на једном или оба ока;

изненадни губитак памћења

или збуњеност; вртоглавицу

или нагли пад; изненадну,

јаку главобољу.

Кад срце 
испадне из ритма

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић



Могућност за коју
многи возачи не знају

Споразум у полицији
може да смањи казну

Многи возачи у Србији који
због саобраћајних прекршаја
добију судске позиве не знају
да имају могућност да свој про-
блем реше у полицији и да, на
крају, добију блажу казну од
законом предвиђене.

То предвиђа Закон о прекр-
шајима, у који је још пре скоро
седам година уведена институ-
ција споразума о признању пре-
кршаја. Такву могућност већ
годинама користе само они који
за њу знају, док већина дозволи
себи да привремено остане без
возачке дозволе немајући пој-
ма да је та мера могла да се
избегне.

Овај споразум склапа окри-
вљени с подносиоцем захтева
за покретање прекршајног
поступка, у овом случају возач
с полицијом, а суштина је у
томе да окривљени потпише
признање саобраћајног прекр-
шаја због којег је против њега
покренут поступак пред надле-
жним судом.

Захваљујући томе, нема непо-
требног гомилања судских тро-
шкова и одуговлачења тог
поступка, а заузврат се окри-

вљеном опрашта или ублажава
заштитна мера забране упра-
вљања возилом на одређено вре-
ме. Значи, новчана казна и евен-
туални казнени поени остају,
али се забрана најчешће не изри-
че. Када потписано признање
стигне код надлежног судије,
он доноси пресуду којом само
потврђује договорену казну.

Ко има право

Право на споразум има сваки
возач који у претходна 24 месе-
ца није више од једном право-
снажно осуђен за прекршај из

области безбедности саобраћа-
ја на путевима, за који је зако-
ном предвиђено обавезно изри-
цање шест или више казнених
поена. Полиција не прихвата
споразум са окривљеним за
насилничку вожњу, затим с
малолетником или особом која
је у моменту прекршаја била
малолетна, као ни с возачем
који је у претходне четири годи-
не изазвао тежу саобраћајну
незгоду у којој је угрожен нечи-
ји живот или имовина већег
обима, или у којој је неко био
повређен, а тај одговорни возач

му није указао помоћ.
Кад добијете судски позив због
неког саобраћајног прекршаја,
одмах га однесите у полицијску
станицу у којој се у вашем гра-
ду закључују споразуми. Ако
имате право на споразум, тамо
све завршавате на једном месту,
без обзира на то где сте прекр-
шај направили.

Процедура за
признање прекршаја

Чим потпишете признање,
добијате свој примерак и све је
готово. Не морате ни код суди-

је, јер ће МУП службеним путем
обавестити суд и доставити му
споразум, на основу којег суди-
ја доноси пресуду, која ће вам
бити послата на кућну адресу.
Договорени износ казне дужни
сте да платите у року од 15 дана
од дана пријема пресуде.

Полиција ће вам рећи коли-
ка ће тачно бити казна уз спо-
разум о признању и да ли ће

вам забрана управљања бити
опроштена или само ублажена.
На пример, прошли сте кроз
црвено светло на семафору, за
шта иначе следује казна од
20.000 до 40.000 динара, шест
казнених поена и три месеца
забране управљања возилом. Ако
склопите споразум, платићете
20.000 и добићете шест поена и
забрану од само 30 дана. Р. П.

ЗА КАЗНУ ДОВОЉАН ОТИСАК ПРСТА

Бахатим возачима
треба стати на пут

Досадашње мере су
превише благе

Законом о безбедности у
саобраћају предвиђено је
привремено одузимање дозвола
возачима након што сакупе
одређени број казнених поена,
али искуство показује да бахатим
појединцима то није довољна
казна. Тако постоје возачи који
настављају неодговорно да се
понашају чак и када им
саобраћајна полиција више пута
привремено одузме возачку
дозволу због бројних прекршаја.

Агенција за безбедност саобра-
ћајапредложићедаизменеЗакона
обезбедностисаобраћајапредвиде
и трајно одузимање возачке
дозволе и возила неса-
весним возачима који нису
спремни да промене своје пона-
шање, најавио је директор Аге-
нције за безбедност саобраћаја
Душко Пешић.

– Мера одузимања возачке
дозволе због казнених поена у
Републици Србији је уведена
Закономобезбедностисаобраћаја
на путевима који је донет 2009.
године. У Србији је предвиђено
одузимање возачке дозволе у
случају да возач скупи 18 или
више казнених поена, односно
деветиливишезавозачеспробном
возачком дозволом. За свако
следеће одузимање граница
казнених поена се спушта за три
поена, пасетакодругипутвозачка
дозволаодузимакадавозачсакупи
15, трећи пут када сакупи 12 и
четврти и сваки наредни пут када
сакупи девет казнених поена –
објаснио је Пе-
шић тренутну казнену политику
за неодговорне возаче.

Додатне казнене мере

Како каже, возачка дозвола се
одузимаиуслучајудавозачучини
тешко дело против безбедности
саобраћаја.

– Иако возачи којима је одузета
возачка дозвола, да би повратили

возачку дозволу, морају похађати
семинар унапређења знања и
положити испит из безбедности
саобраћаја, након скоро 10 година
од успостављања овог система
рехабилитације, постојевозачикоји

идаљенастављајусвршењемтежих
саобраћајних прекршаја, од којих
су најчешћи вожња у стању веома
тешкеилипотпунеалкохолисаности,
прекорачење брзине за више од 90
километаранасатунасељу, односно

100 на сат ван насеља, као и вожња
у време када је возачу изречена
забрана управљања моторним
возилом или му је возачка дозвола
одузета– наглашаваПешић.

Управо је то група возача за

коју је потребно предвидети
додатнеказненемере, сматранаш
саговорник.

– То показује не само искуство
у Републици Србији већ и
искуство других земаља које
имају добре резултате у упра-
вљању системом безбедности
саобраћаја. Законом о безбе-
дности саобраћаја већ је предви-
ђена граница казнених поена за
одузимање возачке дозволе, али
досадашње искуство указује да
треба размотрити да се за тешке
саобраћајне прекршаје број
казнених поена који се изричу
повећа и да се изричу додатни
кумулативни поени ако возач
више пута понавља исту врсту
тешког саобраћајног прекршаја,
као и да се повећају новчане
казне за овакве врсте прекршаја,
како би се „упорни” прекршиоци
брже и што раније искључивали
из саобраћаја и на тај начин
спречило угрожавање без-
бедности осталих учесника у
саобраћају – објашњава Пешић.

Идеја није нова

ПрофесорСаобраћајногфакултета
у пензији Милан Вујанић, такође,

сматра да је трајно одузимање
возачке дозволе једино решење за
најбахатије возаче.

Дамир Окановић из Комитета
за безбедност саобраћаја подсећа
да јеоваидејастарачак17 година.

– То је био предлог Закона о
безбедностиусаобраћају још2004.
године, али није заживео. Треба
знати да по актуелном закону
свакокоостанебездозволепоново
полаже возачки испит, али
пролази и кроз период
рехабилитације где му се обја-
шњава које је прекршаје направио
и показују му се фотографије и
снимци језивих саобраћајних
незгода. Сада, ако ти, и након
што си два пута остао без дозволе,
наставиш да се неодговорно
понашаш, то значи да или ниси
способан за вожњу или имаш неке
психичке проблеме. Зато и не
треба више да возиш – истиче
Окановић.

У Србији без возачке дозволе
највише остају релативно млађи
припадници јачег пола.

– Огромнавећинаодоко10.000
возача којима је одузета возачка
дозвола, а који су у Агенцији за
безбедност саобраћаја прошли
семинаре унапређења знања, јесу
возачи мушког пола, у касним
тридесетим, најчешће средњег
образовања, међу којима има и
десетак доктора наука. Овај
податакпоказуједанајвишистепен
образовања није и гаранција
савесног и безбедног понашања у
саобраћају – закључује Душко
Пешић, ди-ректор Агенције за
безбедност саобраћаја. Р. П.
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ЗАКОН О САОБРАЋАЈУ – ШТА МЕЊАТИ И ШТА САДРЖИ

ТРАЖИ СЕ ДОЖИВОТНА ЗАБРАНА ВОЖЊЕ
ЗА ПОВРАТНИКЕ У НАЈТЕЖИМ ПРЕКРШАЈИМА

ПРОВЕРЕ И КОД ПСИХИЈАТРА

Возачи који због великог бро-

ја негативних бодова остану

без возачке дозволе, осим

похађања семинара вожње,

мораће и на детаљнији лекар-

ски преглед.

Како је засад планирано,

нове измене Закона о безбед-

ности саобраћаја подразумева-

ће прецизније прегледе прили-

ком уписа на вожњу, а возачи

којима је дозвола одузета

мораће да прођу психолошку

процену.

– О томе се много разговара

ових дана и све је извеснија

одлука да ће возачи којима је

дозвола одузета морати најпре

да прођу неку врсту психичке

провере, да би им дозвола

била враћена. То ће подразу-

мевати детаљан преглед струч-

ног лица, психијатра или пси-

холога, који ће утврдити да ли

је то лице спремно да учеству-

је у саобраћају – каже дирек-

тор Агенције за безбедност

саобраћаја Душко Пешић.

Ова одлука ће знатно утица-

ти на смањење броја повратни-

ка који чине саобраћајне пре-

кршаје, често и одмах након

поновног добијања дозволе.

– Осим тога, лекарски пре-

глед за возаче који се тек упису-

ју у ауто-школе више неће бити

само формалност. Процена пси-

холога биће од много веће

важности и такви прегледи при

упису на вожњу биће много

детаљнији– кажеДушкоПешић.

Дамир Окановић, директор

Комитета за саобраћај, каже

да ће ова одлука бити од вели-

ке важности.

– На овај начин ће се проце-

нити ко може да учествује у

вожњи, а ко не треба више да

вози. Међу возачима којима је

одузета дозвола сигурно посто-

ји одређени број оних који неће

моћи да прођу психијатријску

проверу. Када се они изузму

из саобраћаја, на тај начин

смањиће се ризик од инциде-

ната и саобраћајних несрећа –

каже Дамир Окановић.

Како да добијете блажу казну за прекршај

ОСАМ ХИЉАДА

НЕДОУЧЕНИХ

У Агенцији за безбедност

саобраћаја кажу да је током

последњих осам година било

више од 8.000 возача који су

сакупили 18 казнених поена

и морали поново да прођу

обуку, али наводе да су међу

њима била и 32 возача који

су до сада два пута изгубили

возачку дозволу.

Саобраћајна полиција је

током другог викенда у

априлу искључила из сао-

браћаја око 150 возача због

вожње у алкохолисаном ста-

њу, тачније измерено им је

више од два промила алко-

хола у крви.

Сваког викенда за по 10

процената повећава се број

оних који возе под дејством

алкохола иако су они велика

опасност и за свој живот и за

туђе животе.

– Уколико скривите сао-

браћајну несрећу под деј-

ством алкохола, платићете

сву штету насталу удесом, а

она се често мери милиони-

ма динара – каже Дамир

Окановић из Комитета за

безбедност саобраћаја.

Полиција ће и у наредном

периоду, нарочито после

отварања тржних центара,

проверавати да ли се вози

под дејством алкохола и пси-

хоактивних супстанци. Казна

за више од два промила

алкохола води вас директно

у притвор и губите 12 поена.

Ових дана је набављено и

педесет нових возила која су

у стању да по отиску прста

провере ваш идентитет, тако

да не можете да избегнете

казну ако тврдите да немате

документа.

– У возилу постоји читач

биометријских докумената и

то се односи на проверу

идентитета лица односно на

проверу возила – кажу у

МУП-у Србије.
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Сектор за ванредне ситуације Мини-
старства унутрашњих послова апело-
вао је прошле недеље на грађане да не
спаљују ниско растиње на отвореним
просторима због опасности од ширења
пожара, чиме би могли да угрозе живо-
те и здравље других људи, да нанесу
штету животној средини или другу мате-
ријалну штету.

Током прошле године на територији
Србије евидентирана су укупно 27.333
ванредна догађаја, од којих су 21.323
били пожари.

Од тог броја, 12.104 пожара настала
су на отвореном простору и они чине
половину свих пожара који се евиден-
тирају у току године.

Добар слуга, зао господар

– Kарактеристика пожара на отвореном
простору јесте да се брзо шире и захва-
тају велике површине, представљају вели-
ку претњу за животе и здравље људи и
проузрокују велике штете на материјал-
ним и културним добрима, као и у живот-
ној средини. Овакви пожари, уколико
се догоде у близини саобраћајница, могу
негативно утицати на безбедно одвија-
ње саобраћаја и могу проузроковати и
саобраћајне незгоде – упозоравају у Сек-
тору за ванредне ситуације.

Позовите 193

У брошури „Породични приручник за
понашање у ванредним ситуацијама”,
коју је објавио управо Сектор за ван-

редне ситуације МУП-а, наведено је и
мноштво правила и савета којих гра-
ђани морају да се придржавају како

би спречили пожаре на отвореном.
Ту су и побројана упутства за

поступање у случају да се пожар
догоди. Уколико уочите такав пожар,
треба одмах да позовете локалну
ватрогасну јединицу на број 193 и
да пружите јасне информације о
својој локацији, као и о тачној лока-
цији пожара. Опишите каква веге-
тација је захваћена пожаром, а уко-
лико сте у могућности, укажите на
правац ширења пожара. Не преки-
дајте везу док не дате све потребне
информације.

Смањите ризик

Kако би се смањио ризик од пожара,
у брошури се наводи да је пожељно
да: не бацате упаљене цигарете на
отвореном простору; не спаљујете
траву, ниско растиње нити смеће на
отвореном простору, у урбаним сре-
динама, као ни на обрадивим повр-
шинама или у близини шума; не
палите роштиљ на отвореном у бли-
зини шума, суве траве или грана;
избегавате радове на отвореном који
би могли да изазову пожар; не оста-
вљате смеће у шуми због могућно-
сти самозапаљења; водите рачуна о
употреби отвореног пламена и забра-
ни пушења приликом извођења жетве-
них радова и поштујете знаке забра-
не приступа у областима велике опа-
сности од пожара.

Неугашена цигарета је 
најчешћи узрочник
шумских пожара, па је 
стога никада не избацујте
из возила у покрету. 
Kада сте у природи, 
увек угасите опушке.

Оно што је физичка активност за тело,
то је књига за душу. Она је најбољи
пријатељ, учитељ и врло често инспи-
рација. Чини нас паметнијим, речи-
тијим и срећнијим. Опушта и пре-
краћује време. Свака књига нас води
у различиту авантуру и подстиче
маштање. И то су сасвим довољни
разлози да обележимо Светски дан
књиге, 23. април, и употпунимо своју
библиотеку неким новим насловом.

Овим поводом смо разговарали с
нашим суграђанима и замолили их
да поделе с нама шта воле да читају.

МИХАЈЛО ЗИРИКОВИЋ, 
студент:

– Углавном читам стручну литера-
туру. Романе избегавам, то штиво ми
није занимљиво. Сада читам књиге о
ветровним турбинама, које пронала-
зим на интернету. Преузимам их у PDF
формату. То је мало и проблем, јер ми
се умарају очи док читам на рачунару.
Лакше ми је да читам с папира, па их
штампам. Сада тренутно читам и књи-
гу „Алгоритми за живот”. Тема књиге
су компјутерски алгоритми за сорти-

рање низова и пренос те филозофије и
методологије на живот.

УРОШ МИНОСКИ, 
студент:

– Бавим се штивом везаним за елек-
тронику. Читам „Елементе електро-
нике”, „Логичка кола”... Кренуо сам
да читам „Браћу Карамазове”, дошао
сам до половине.

САЊА ДИМКОВИЋ, 
библиотекарка:

– Радим у библиотеци, на одељењу
дечје литературе. Деца превасходно
траже лектиру. Читам све што је добро.
Филип Рот ми је омиљени писац.
Желим да поручим људима да дођу у
библиотеку и сви библиотекари ће им
радо помоћи да пронађу занимљиве
књиге из области која их занима.

РАДОСЛАВА ПАНДУРОВ,
трговац у пензији:

– Не читам, због здравствених тего-
ба. Ускоро треба да идем да опери-
шем катаракту. Повремено решавам
укрштене речи, али и то слабо, јер ми

представља велики напор. Раније сам
волела да читам, најпре у школи –
лектире. Сада углавном помажем уну-
цима са сликовницама.

ДАВИД КУЧЕВИЋ, 
студент:

– Читам свашта. Избор је увек струч-
на литература која мора да се зна,
тако да обично обитавам око тога.
Долазимо у библиотеку да учимо.
Белетристику волим, од аутора бих
издвојио Мешу Селимовића. Тренут-
но читам „Коцкара” од Достојевског.
Практикујем да читам више књига
истовремено. То је својеврсна вежба
за факултет где морамо да учимо већи
број различитих предмета и где све
истовремено мора да се зна.

ДРАГИЦА БОГДАНОВИЋ, 
трговац у пензији:

– Не читам више, слабије и пишем.
Некада сам читала. Када су деца ишла
у школу, морали смо ми старији да
читамо лектире, па да им преприча-
вамо како би били спремни за час.

Сузана Јанковић

Р. ПАНДУРОВС. ДИМКОВИЋ Д. КУЧЕВИЋ Д. БОГДАНОВИЋУ. МИНОСКИM. ЗИРИКОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на елек-
тричној мрежи, у петак, 23. априла,
од 8.30 до 10 сати, без струје ће бити
Улица цара Душана од Првомајске
до броја 97 (непарна страна) одно-
сно до броја 100 (парна страна),
затим Улица Милоша Требињца од
Првомајске до Kраљевића Марка и
Првомајска од Милоша Требињца
до Цара Душана.

Истог дана, од 9 до 12.30, струје

неће имати Старчевци који живе у
Улици Бориса Kидрича, у делу Баштен-
ске улице од Вука Kараџића до Војво-
ђанске и у делу Улице Вука Kараџића
од Бориса Kидрича до Баштенске.

У понедељак, 26. априла, од 9 до 13
сати, искључења су планирана за Јабу-
ку, где ће без напајања електричном
енергијом привремено остати део Ули-
це ЈНА од Христијана Kарпоша до
Жарка Зрењанина.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, наја-
вљени радови бити отказани, као и
да ће у случају ранијег завршетка
радова напајање корисника бити укљу-
чено пре планираног времена. Квар
на мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Под којим условима 
можете у Грчку

Хлеба и игара

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Сећате ли се „Игара без граница”?
Овај чувени телевизијски шоу еми-
товао се од 1965. до 1999. године
под окриљем Европске радиодифу-
зне уније, а свака емисија умела је
да прикује уз екран милионе гледа-
лаца широм Старог континента.

Такмичари из разних европских
земаља обучени у необичне костиме
надметали су се у извршавању још
необичнијих задатака. Потезао се
конопац, трчало се и скакутало по
разним објектима што плутају на
води, пентрало се уз склизак зид,
вадило се огромним кашикама
џиновско кестење из шлага... Све у
свему, било је ту много смеха, весе-
ља и доброг расположења. Учество-
вала је и Југославија, чак шест пута,
а 1990. је била и домаћин такмиче-
ња, одржаног у Врњачкој Бањи.

„Игара” више нема већ дуже од
две деценије, али овај призор на углу
улица Синише Станковића и Вељка
Влаховића на Стрелишту могао би
значити да се спрема нова сезона
тог телевизијског спектакла. Све ука-
зује и на то да ће баш наш град бити
домаћин најмање једне рунде так-
мичења. Задатак такмичара биће да
пређу преко ове препреке а да се не
поквасе. Наши суграђани са Стре-
лишта решени су да освоје прво
место у овој дисциплини. Они про-
сто једва чекају да падне киша, па
да могу вредно да тренирају и при-
премају се за окршај с такмичарима
из остатка Европе. Још кад овако
заређају кишни дани, нико срећни-
ји од њих. Златна медаља је наша,
нема сумње! Још само да дочекамо
„Игре”.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА ВОЛИТЕ ДА ЧИТАТЕ?

Књига као извор инспирације

После скоро годину дана дочекали
смо и то: Грчка је у понедељак, 19.
априла, отворила границе за држа-
вљане Србије који желе да проведу
одмор у тој медитеранској земљи. Тиме
је званично почела такозвана пилот-
сезона, која ће трајати до 14. маја, за
када је најављено званично отварање
летње сезоне. Ипак, правила одласка
у земљу Хелена су таква да ће одмор
за све оне који се тамо упуте бити пра-
ви пензионерски.

За разлику од прошлог лета, када су
нам Грци час отварали, час затварали
границу, захваљујући споразуму који
су потписали ресорни министри тури-
зма Татјана Матић и њен грчки коле-
га Харис Теохарис, Србија је стављена
на посебну листу, уз земље ЕУ и САД,
Велику Британију, Израел и Уједиње-
не Арапске Емирате. То значи да је од
прошлог понедељка пет аеродрома у
Грчкој отворено за туристе из земаља
Европске уније и још пет држава, међу
којима се налази и Србија.

Ако путујете копненом линијом,
улазак је могућ преко два гранична
прелаза у Бугарској: Промахонас и
Нимфеја. Основни услови су или да
путници буду вакцинисани и да имају
цертификат којим ће то доказати или
да имају негативан ПЦР тест који није
старији од 72 сата. Такође, могу путо-
вати само до места у ком су претход-
но резервисали смештај и никуд више.

Kако је навела министарка Матић,
свако ко путује у Грчку мора да попу-
ни ПЛФ формулар 24 сата пре дола-
ска у земљу. Поред тога, и даље ће се
спроводити насумично тестирање тури-
ста. Министарка је истакла и да се
ради на томе да се онима који путују
на море омогући да се преко тури-
стичких агенција пријаве за приори-
тетну вакцинацију.

Гости ће у Грчкој морати да се
придржавају свих рестриктивних
мера које важе и за држављане те
земље. Према до сада расположи-
вим информацијама, то подразуме-
ва да би требало да боравите искљу-
чиво у месту у ком имате организо-
ван смештај. Излете, дакле, можете
заборавити. Исто важи и за изласке
и ручкове, јер у већем делу Грчке
ресторани и кафићи засад не раде.
Наду даје једино то што се очекује
попуштање мера, јер се вакцинација
убрзано одвија.

Власници апартмана и хотела веру-
ју да ће епидемиолошка ситуација у
наредним недељама бити далеко боља,
те да ће туристи, кад крене званична
сезона, моћи да уживају у свим садр-
жајима током одмора као и претход-
них година. Најављено је и отварање
граничних прелаза преко Северне
Македоније, што би могло да уследи
од 14. маја, када буде отворена зва-
нична сезона у Грчкој.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје делови Панчева,
Старчева и Јабуке

УПОЗОРЕЊЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПАЉЕЊЕ НИСКОГ РАСТИЊА 
ЈЕ ОПАСНА И СКУПА ИГРА

ЗАШТИТИТЕ СВОЈ ДОМ

Ако се ваша кућа налази у близини

шуме или појаса ниског растиња

који се може лако запалити, ево

неколико ствари које можете учини-

ти да бисте се заштитили од пожара:

• у пречнику од 20 m око куће

посеците ниско растиње и очистите и

уклоните суву траву, лишће, гранчице;

• одржавајте двориште – укла-

њајте суво лишће и гране, немојте

дозволити да гране додирују зидове

куће, нити кровове и балконе;

• не држите запаљиве материје и

гориво у близини куће;

• обезбедите одговарајуће про-

тивпожарне апарате и сервисирајте

их редовно;

• обезбедите чесме с дотоком

воде и црево за воду довољне дужи-

не да покрије област коју желите да

заштитите, као и резервоаре с водом

и неелектричну пумпу за воду.



Организовано само
такмичење, а остатак
програма евентуално
у новембру

Приспело око
седамдесет узорака

Након два неуспешна покушаја
и одлагања, тридесет четврта
качаревачка „Сланинијада”, због
пандемијских услова који вла-
дају у земљи, није одржана у
стандардном облику с продај-
ним штандовима, вашаром, пра-
тећим садржајима...

То значи да је ове године (бар
засад) изостала навала гурмана
из целог света, као и она препо-
знатљива атмосфера која тих
дана прати „најмасније” село у
окружењу.

Качаревци победили
у две категорије

Међутим, „Светска сланинија-
да”, како је Качаревци с поно-
сом зову, недавно је ипак одр-
жана – овог пута само као так-
мичење у разним категоријама
избора за најбољу сланину, а
већина посла у вези са органи-
зацијом обављена је онлајн.

Напослетку је у уторак, 13.
априла, приређена и додела при-
знања победницима, међу око
седамдесет приспелих узорака.

Тако је трочлани стручни жири
одлучио да у категорији домаће
сланине трофеј „Златни побед-
ник ’Сланинијаде’” припадне
Лазару Вујичићу из места Глу-
шци, испред Милице Инђић из
Војке и Качаревца Видоја Зече-
вића. Домаћи такмичари су били

најбољи када је реч о сланини
од мангулице (Милан Златко-
вић) и „најдебљој сланини”
(Горан Трајковски), која је има-
ла тачно девет и по центимета-
ра ширине.

С друге стране, у категорији
занатске сланине „златни побед-
ник” био је Јован Павловић из
Бранковине; друго место је зау-
зео Бранко Ракић из места
Бачинци, а треће Кулен Војно-
вић из Кузмина.

И, на крају, најбољу индустриј-

ску сланину направила је пан-
чевачка месара „Бурјан”.

Тешког задатка да дође до ова-
квог избора међу много квали-
тетних узорака прихватила се
комисија којој је председавао
Мирко Ђерисило, један од оних
који су пре много времена уче-
ствовали у подизању ове мани-

фестације. Он већ
дуго живи у Амери-
ци, а у време док је
живео овде словио је
за једног од најбољих
произвођача сланине
и месних прерађеви-
на у Качареву и око-
лини.

Преостала два чла-
на били су Марко
Вукомановић, нека-
дашњи технолог за
прераду меса, и Вла-
димир Стоицов, дуго-

годишњи члан тима за органи-
зацију „Сланинијаде”. 

Жири разматрао
укус, мирис и изглед

Стоицов каже да је, након више
одлагања од фебруара, када се
највећи скуп гурмана традици-
онално одржава, одлучено да се
манифестација обележи поме-
нутим надметањем и доделом
трофеја.

– Такмичење смо организова-
ли тако што смо ступили у кон-

такт с досадашњим учесницима
и упутили јавни позив како би
сви који то желе могли да кон-
куришу за овогодишњег „Злат-
ног победника ’Сланинијаде’”.
До истека рока за слање узорака
стигло нам је свеукупно њих
шездесет седам, чиме смо сасвим
задовољни, знајући у каквој се
ситуацији налазимо. Потом смо
приступили оцењивању, а недав-
но и додели признања најбољи-
ма. Нисмо желели да ширимо
круг људи из познатих разлога,
па се проглашење свело на нај-
неопходније људе. Све то је одр-
жано напољу, испред простора
удружења „Сланинијада”, а узор-
ци су били изложени на лицу
места. Што се самих пропози-
ција за оцењивање тиче, разма-
трали смо мирис, укус и изглед.
Када смо све збројали, добили
смо коначан резултат и обаве-
стили победнике, које смо недав-
но и прогласили, а поред дома-
ћих награђених такмичара,
дошли су нам и појединци са
стране – наводи Стоицов.

Он истиче и намеру органи-
затора да, под условом да се стек-
ну услови, у новембру буде одр-
жан и остатак манифестације.

Сланина се суши
око три месеца

Овај Качаревац, попут многих
својих суграђана, годинама и

сам суши месо, а
главнина простора у
пушници му је неиз-
оставно резервисана
за сланину, коју при-
према на традицио-
налан начин.

– Најпре је битно
да свиња буде добро
зрела и да тежи бар
150 килограма. Сла-
нина се потом лепо
укроји, да нема, како
бих ја рекао, тих
ружних фронцли.
Онда је спремна за
усољавање. Ту никад
не треба бити шкрт,
јер она узме колико
треба. Примера
ради, ја по столу
поспем со до центи-
метра дебљине, нај-
боље крупну морску,
и „мушки” је утр-
љам, практично се

само уваља као у брашно. То
траје тридесетак секунди, а сла-
нина ће у даљем процесу сама
да одбаци вишак. Ја све радим
на класичан начин, па ништа
друго не стављам у њу, премда
појединци користе некакве
побољшиваче укуса, што је по
мени непотребна и нездрава
хемија. Тако припремљене табле
се ставе у посуду; некад је то
било дрвено буре, а ја већ дуго
користим металне, прохромске
– прича овај Качаревац.

Потом се, како он каже, сла-
нина остави да тако стоји чети-
ри недеље, а на сваких три до
пет дана се окреће, па они кома-
ди који су били на врху, иду на
дно. И обратно.

– Након тога се табле ваде из
бурића и овлаш оперу, тако што
се потопе на неколико секунди у
хладну воду. Е, тада се каче у
пушници, која је висока шест
метара. Првог дана се сланина
оцеђује, а од другог почиње ложе-
ње. Ја искључиво трошим буко-
во дрво, али може и трешњино,
ако га има. Ватра не сме да буде
велика, већ се крупни комади
дрвета оставе да тињају. У мом
случају је динамика следећа –
један дан се ложи, да би наредна
два дана посао радила промаја.
Што се дуже суши, ложење се
скраћује, па се у последњих десет
дана подложи свега двапут. Сама
пушница треба да је довољно про-
зрачна, као и да има одговарају-
ћу висину, која обезбеђује да
прљави састојци не остану на сла-
нини. Цео тај процес траје као и
усољавање – три-четири недеље.
На крају се сланина остави пет-
наест дана да сазри. И, ако при-
према почне крајем новембра,
спремна је средином фебруара,
баш у време „Сланинијаде” –
истиче Стоицов.
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„НАЈМАСНИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА” ОДРЖАНА У СПЕЦИФИЧНИМ УСЛОВИМА

„СЛАНИНИЈАДА” ПРВИ ПУТ
У ОНЛАЈН ВАРИЈАНТИ

У ТОКУ ПРОЈЕКАТ „ПОЗДРАВ ИЗ КРАЈА” У ДОМУ КУЛТУРЕ „25. МАЈ”

Млади Доловци и Панчевци уживали
у филмским радионицама

Након дужег времена почели
су и програми у домовима
културе, а и у нормално вре-
ме ретко кад су имали теме
из области психологије.

Једна таква радионица при-
ређена је у среду, 14. априла,
у Јабуци, и то под називом
„Све о сновима”. Предавач је
био Слободан Николић, пси-
холошки саветник и терапе-
ут, специјалиста за психоло-
шке анализе снова.

Он се овом приликом бавио
разним темема – од научног
тумачења снова и шта му је
претходило до тога које су
сличности и разлике међу раз-
личитим научним приступи-
ма психолошкој анализи сно-
ва. Гост је говорио и о томе
како се анализира сан, а затим
како можемо знати да ли смо
га исправно разумели. Било

је речи и о томе шта кажу
неуронауке о тим интригант-
ним процесима, као и шта се
збива у мозгу док трају, затим
да ли се плашити снова и како
разумети кошмаре, па да ли
користити сановнике, да ли
се може побољшати памћење
снова, а напослетку је прика-
зано и како изгледа практи-
чан рад на сновима.

Предавач и учесници ради-
онице заједнички су анали-
зирали примере сна, а посе-
тиоци су били веома заинте-
ресовани и госту поставили
бројна питања. Ј. Ф.

Банатски Брестовац: Проте-
клих дана су заинтересовани
грађани могли да приме кине-
ску и „Фајзерову” вакцину про-
тив коронавируса. ЈКП „Ком-
брест” је започео бетонирање

двеју стаза на гробљу. Трећи
Међународни салон фотогра-
фија на тему „Село” отворен је
онлајн у недељу, 18. априла, у
Дому културе, који га је орга-
низовао у сарадњи с Кино-фото
клубом „Смедерево” и KФФА
„Поњавица”.

Банатско Ново Село: Дом
културe ће крајем априла орга-
низовати концерт оркестра
„Четири контрабаса”, као и
изложбу слика Старчевке Маје
Пољак, а спреман је трећи број
новина те установе и ускоро
иде у штампу.

Долово: Заинтересовани грађа-
ни могли су у суботу, 17. апри-
ла, да приме „Фајзерову” вак-
цину против коронавируса. Дру-
га радионица у оквиру пројек-
та „Поздрав из краја”, коју орга-
низује Удружење грађана „Сати-
бара”, одржана је у недељу, 18.
априла, у Дому културе.

Глогоњ: Мештани су у петак,
16. априла, у локалној амбу-
ланти могли да приме „Фај-
зерову” и кинеску вакцину. У
организацији Месне заједни-
це, у току недеље биће мон-
тирани нова табла и обруч на
спортском центру. Фудбале-
ри су у комшијском дербију
савладали „Темпо” из Сефке-
рина с 5 : 0.

Иваново: Тринаести „Фото-
сафари”, у организацији Дома
културе и Фото-клуба „Дуна-

вац”, који је био планиран за
протекли викенд, због лошег
времена је одложен за недељу,
25. април, зато што се највише
локација за фотографисање
налази на отвореном.

Јабука: У току су завршни радо-
ви у улицама Вардарској и Гоце
Делчева, као и у дворишту обда-
ништа, где је већ постављен
први слој асфалта. Радионица
под називом „Све о сновима”
одржана је у среду, 14. априла,
у Дому културе. Предавач је
био психолог Слободан Нико-
лић, а програм је водио Мом-
чило Мрчковић. У Тамишкој
улици, која се налази поред
реке, у недељу, 18. априла, уве-
че, направљена је велика ште-
та у тамошњим домаћинстви-
ма тако што је „нешто” покла-
ло бројне козе, овце, пернате
животиње...

Качарево: Завршено је асфал-
тирање Виноградске улице, а
још увек траје израда тротоара
у Улици Народног фронта. „Фај-
зерову” вакцину против коро-
навируса у суботу, 17. априла,
примило је двадесет четворо
Качареваца.

Омољица: Почела је рекон-
струкција дела зграде Месне
заједнице, у којој су простори-
је полиције и Црвеног крста, а
сада је у току замена врата и
прозора. Досад је у локалној
амбуланти вакцинисано око 430
особа, од којих је 250 примило
кинеску, а око 180 „Фајзерову”
вакцину. Фудбалери су у послед-
њем колу ремизирали с 5 : 5 у
Сутјесци.

Старчево: И даље траје акци-
ја Месне заједнице под нази-
вом „Април – месец чистоће”,
у оквиру које је целе недеље
одношено кабасто смеће. У
току је и постављање дистри-
бутивног гасовода, а вакцини-
сање против коронавируса
кинеским цепивом организо-
вано је у уторак, 20. априла, у
локалној амбуланти. Заврше-
на је прва, молерско-грађе-
винска фаза уређивања уну-
трашњости Дома културе.

Месне актуелности

ПСИХОЛОШКА РАДИОНИЦА У ЈАБУЦИ

Све о сновима

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Други сусрет поводом радиони-
ца у оквиру пројекта „Поздрав
из краја” одржан је у недељу,
18. априла, у доловачком Дому
културе „25. мај”, а организује
га Удружење грађана „Сатиба-
ра” од априла до августа.

Група је добила три нова чла-
на, а учесници су на почетку
имали прилику да се међусобно
боље повежу кроз забавне игре
упознавања. Након тога су се
упознали с неким од основних
закона филмског језика и прин-
ципима филмске уметности. Нај-
млађи учесници (из нижих раз-
реда основне школе), „Совице”,
у главном делу радионице црта-
ли су фрејмове за анимирану
сцену и откривали магију прин-
ципа рада флип-бука, а потом

су нацртано снимили.
Старији учесници (тинејџе-

ри) приступили су својим зада-
цима: једна група је радила на
конструисању филмског просто-
ра истражујући Дом културе,
док је друга снимала дијалошку
сцену и учила више о кадрира-
њу и редитељском раду с глум-
цима.

Менторка Марија Родић била
је изненађена ентузијазмом
„Совица”, које ни након три сата
рада нису имале жељу да се ради-
оница заврши, а такође је ужи-
вала у презентацији њихових
анимација. Она је била инспи-
рисана размишљањима стари-
јих учесника, као и њиховом
иницијативом да што више фаза
у процесу ураде самостално, а

потом извуку „лекције” кроз ана-
лизу радова с менторком. Пар-
тиципативност је веома важна у
„Сатибариним“ едукативним
програмима, а млади Доловци
и Панчевци се нису снебивали

да понуде своје креативне идеје.
Следећи сусрет биће одржан

идућег викенда, 23. и 24. апри-
ла, а позив за младе Доловце да
се укључе у филмске радионице
и даље важи. Ј. Ф.

САПУЊАРА НАЈСЛАЂА УЗ ПАРАДАЈЗ

Владимир Стоицов каже да

по његовом укусу сланина

треба да буде што беља, ско-

ро па сапуњара.

– Када је реч о конзумаци-

ји, најбоља је уз мало

„жестине” и добар домаћи

хлеб, туршију или црни лук.

Када је добро припремљена,

може да издржи до лета, јер

остаје свежа и укусна, може

да сачека парадајз. И од тога

нема ничег слађег – наводи

овај љубитељ гурманлука.

Стручна комисија је и овог пута имала пуне руке посла
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Маја Зорић, 

мастер васпитач

КЊИГА: „Фитотерапија” при-
маријуса др Зорана Николи-
ћа. Користећи фитотерапију,
сасвим случајно сам се нашла
на истоименом курсу који се
одржавао у Српском лекар-
ском друштву у организацији
Међународног удружења за
промоцију и развој квантне
медицине „Quan tas”. Тамо сам
се сусрела са овом књигом,
која је написана стручно, али
веома разумљиво, да је могу
разумети и они који о овој
области ништа не знају. Обја-
шњено је шта је фитотерапи-
ја и све о њеној примени у
одређеним ситуацијама. У
природи постоји лек за све
тегобе, чак и за оне где је
модерна медицина немоћна.
Књига нуди сазнања о број-
ности биљних врста, о дело-
вима биљака и њиховој актив-
ности, брању, сушењу, чува-
њу, индикацијама и контра-
индикацијама, активним
принципима биљака с наших
простора... А једно поглавље
је посвећено и најлековити-
јој биљци на свету: гинсенгу.
Књига садржи колор-цртеже
и фотографије и прави је
бисер због реткости овакве
литературе код нас.

МУЗИКА: Албум „AlI Bles -
sed” групе „Fait hless” изашао
је у октобру 2020. након десет
година паузе. Албум је обо-
јен љубављу према електрон-
ској музици кроз дванаест
песама, а најављен је синглом
„Synthe si zer”. У данашњем
проблематичном свету, пуном
насиља, овај албум је право
освежење. Одражава дух све-
сног, брижности, љубави пема
себи и другима и много тога.
Песме су пуне осећања, инте-

лигентне, инспиративне…
Многе вредности су данас
пољуљане, па се надам да ће
неки нови клинци препозна-
ти ове поруке које су послате
кроз музику и да ће их она
инспирисати да теже ка пра-
вим вредностима и лепшој
будућности.

СЕРИЈА „Дамин гамбит”
говори о сазревању једне девој-
ке која је одрастала као сиро-
че и борила се са зависношћу
од дроге и алкохола. Прича
почиње у Лексингтону, где
деветогодишња Бет, након што
је изгубила мајку у саобра-
ћајној несрећи, учи да игра
шах са својим старатељем
господином Шајбелом. Током
педесетих година двадесетог
века обичај је био да се девој-
чицама у домовима дају пилу-
ле за смирење, што је код Бет
изазвало зависност. Због
њених визуелних вештина,
које су седативи само појача-
ли, постаје врхунски шахи-
ста. Пар година касније Алма
Витли и њен супруг је усваја-
ју и уз помоћ њих постаје
шаховски првак. На такми-
чењима упознаје неке од ути-
цајних људи, уз помоћ којих
долази до финансијског успе-
ха, али и психичког суновра-
та због прекомерног конзу-
мирања алкохола и дроге.

Дамин гамбит

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Удружење „Лас Хентес” из Пан-
чева расписало је трећи ликов-
ни и поетски конкурс под нази-
вом „Ово је моја Србија”.

– Циљ ликовног и поетског
конкурса јесте да се ангажују
деца млађег и средњег школског
узраста која имају талента за
писање поезије или кратке про-
зе, као и она с талентом за црта-
ње. Деца ће се бавити својом
земљом, интересоваће се за њену
историју, културу, значајне људе
и све остале особености које чине
српски народ. Тема овогодишњег
конкурса је „Српска трпеза” –
рекла је председница удружења
„Лас Хентес Јелена Симић.

Да би конкурс
био што успе-
шнији односно
да би деца била
боље припре-
мљена, пожељно
је ангажовање
учитеља и
наставника срп-
ског језика и
ликовне културе.

Право на уче-
ствовање имају
деца између
седам и четрна-
ест година. Жири
ће одабрати
десет најбољих

радова и биће
награђено пет
литерарних и пет
ликовних радо-
ва. Од четрдесет
ликовних радова
биће приређена
изложба у гале-
рији Градске
библиотеке Пан-
чево. Најбољи
радови ће се
наћи и у књизи
„Стиховање”, која
ће настати као
резултат трећег
фестивала за
рецитовање пое-

зије на српском језику, а он ће
бити одржан у мају. Такође, пла-
нира се издавање календара који
ће садржати дванаест најбољих
цртежа.

Моле се кандидати заинтере-
совани за ликовни део конкурса
да цртежe раде на блок-папиру
број 5, материјалима и техни-
ком по жељи. На полеђини црте-
жа потребно је читко, штампа-
ним словима, написати име и
презиме ученика, назив школе
и разред, као и назив цртежа и
кратак опис.

Радове треба предати до 1.
јуна, на Дечјем одељењу Град-
ске библиотеке Панчево.

У ГАЛЕРИЈИ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Три тачке...

СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ

Набавите омиљене

Од 26. априла до 11. маја у
Галерији савремене уметно-
сти биће отворена
изложба под нази-
вом „Три тачке”
аутора Марије Ста-
нојловић, Надежде
Ђукановић Панте-
лић и Бојана Сави-
ћа.

Као што три тач-
ке могу значити
продужетак смисла, три умет-
ника су се препознала као те
три тачке. Свако из свог угла
доприноси овој изложби кроз
лични печат који већ деце-
нијама гради на уметничкој
сцени. Две керамичарке се
кроз фигурацију изражавају
различитим приступима.
Марија Станојловић кроз
скулптурално сагледавање све-

та прави искорак ка фигура-
цији у керамичкој техници

каменина, док се
Надежда Ђукано-
вић Пантелић већ
годинама бави
сатиром кроз
карикатурални
приказ сцена из
с в а к о д н е в н о г
живота. Бојан
Савић својим сли-

кама путује Медитераном кроз
живописни колорит, сањају-
ћи бродове и плаветнило мора.

На први поглед различити,
али по сензибилитету срод-
ни, савршено се уклапају и
прожимају колоритом и пое-
тиком. Спој скулптуре са сли-
кама даје разиграност и дина-
мику, подстичући посетиоце
да обрате пажњу на поставку.

Поводом Светског дана књи-
ге, који се традиционално про-
славља 23. априла, „Вулкан
издаваштво” награђује своје
читаоце специјалним попу-
стима за онлајн куповину. На
тај дан за наручивање путем
сајта биће омогућено додат-
них тридесет одсто попуста
на већ постојећи попуст од
двадесет одсто на цене свих
издања „Вулкана”, „Вулкан-
чића” и „YA Вулкана”. Уз то,

достава на територији Репу-
блике Србије биће бесплат-
на.

На основу одлуке „Унеска”,
Светски дан књиге и аутор-
ских права обележава се 23.
априла од 1995. године, на
дан смрти Мигела де Серван-
теса, писца првог модерног
романа, и на дан рођења и
смрти једног од највећих писа-
ца свих времена – Вилијама
Шекспира.

Ускоро почиње снимање филма
о познатој банатској тровачици
с краја деветнаестог и почетка
двадесетог века, баба Анујки, о
којој је Шимон А. Ђармати напи-
сао и недавно објавио књигу.
Сценарио за филм је, у сарадњи
с њим, писао панчевачки реди-
тељ Иван Ракиџић.

ПАНЧЕВАЦ • Како је текла ова
сарадња?
ШИМОН А. ЂАРМАТИ: Живот
баба Анујке или Ане Дее рођене
Драксин заправо је права филм-
ска прича која садржи за седму
уметност важне елементе и није
никакво чудо што су у том сми-
слу лик и дело ове старице мно-
ге заинтересовали. Међутим,
једини конкретан у том погледу
јесте Иван Ракиџић. Наша сарад-
ња је текла изузетно добро, што
се некако и могло очекивати с
обзиром на то да смо одрасли
под истим плавим балдахином.
У току писања сценарија били
смо све време у контакту, ређе
директно, због рестриктивне
ситуације која нас је снашла, а
више телефонским путем. Госпо-
дин Ракиџић би ми се јављао
када би настале неке недоуми-
це и брзо и успешно бисмо их
решавали, о чему говори завр-
шени сценарио, који је, по
мишљењу компетентних људи
који су имали прилике да се
упознају с њим, добра основа за
снимање одличног филма.

• Колико је тешко веродо-
стојно представити живот неко-
га из прошлости и с којим пода-
цима сте имали највише муке,
шта сте користили од грађе?

– Иако се дужи низ година
бавим одгонетањем прошлости,
сваки догађај из минулих вре-
мена је прича за себе. Наравно,
није нимало лако представљати
нечији живот, а поготово не тако
комплексан, као што је био баба
Анујкин. Главнина материјала у
књизи базира се на судским спи-
сима и другом архивском мате-
ријалу, при чему у првом реду
мислим на књиге крштених, вен-
чаних и умрлих Румунске пра-
вославне цркве. Да би се пове-
зали главни актери у животу
баба Анујке, морао сам да пре-
гледам поменуте књиге из пери-
ода од 1805. до 1940. године.
Оно што је представљало истин-
ски проблем јесте недостатак
књига Католичке цркве из тог
времена, с обзиром на то да је
супруг баба Анујке био Немац и
да су се неки породични дога-
ђаји одвијали и забележени су у
окриљу те цркве. Да би се живот
баба Анујке што верније прика-
зао, вршио сам и теренска истра-
живања, која су резултовала про-
налажењем фотографија члано-
ва њене породице и жртава на
споменицима сеоских гробаља.

• Колико ће на филму бити
простора за импровизацију и
шта ће се разликовати у одно-
су на књигу?

– Књига је, како ми се чини,
Ивану Ракиџићу послужила као
добра основа за причу и увође-
ње и креирање неких ликова и
њихових карактера. Остало, с
обзиром на то да је филм фик-
ција, производ је његове имаги-
нације, маште и уметничких
слобода. Уверен сам да је успео
да напише успешан сценарио
који је одлична синтеза реал-
ности и уметничког доживљаја
времена и активности баба Ануј-
ке, познате врачаре, надриле-
карке и тровачице.

• Шта је вас лично највише
заинтригирало у вези с њеним
животом?

– Једна од мојих претходних
књига, „Тајна последњег гутља-
ја”, бавила се тровањима. Опет
једна друга, генерално, бавила
се врачарама. Пошто је баба
Анујка била и врачара и трова-
чица, некако је било природно
да напишем књигу о њој као
мајсторици обају заната – вра-
чања и тровања. Она је била
дуговечна и изузетно способна
жена која се бавила врачањем,
лечењем и „решавањем пробле-
ма” у породицама. Баба Анујка
је била добро позната у грани-
цама Југославије и шире, али
су подаци о њој били прилично
оскудни и измаштани. Почев од
порекла, рођења, удаје, броја
деце, па све до смрти. Наравно,
све то сам утврдио тек по завр-
шетку вишегодишњих проуча-

вања сачуване архивске грађе.
То је био „рударски посао” у
архивима, али и на терену. Иако
су прве информације говориле
да је приликом својих активно-
сти користила семе татуле, што
је за мене, који сам се као дечак
сретао са истим, било веома
интересантно, истраживања су
показала да је она користила
далеко једноставнији, прозаич-
нији и често употребљаван отров
у злочиначким тровањима –
мишомор, који је био главни
састојак њене чувене „бајане
водице”. Пошао сам, дакле, од
скромних података о њеном
животу, а завршио, између оста-
лог, с више него реалном прет-
поставком да је име добила по
својој чукунбаби.

• И у неким другим књига-
ма сте се бавили сличном тема-
тиком. По чему је Анујка била
специфична?

– Једна од књига, под насло-
вом „Хајдучка времена у Срби-
ји”, бави се животима сурових
хајдука и понеке хајдучице. Неки
други рукописи такође се одно-
се претежно на разбојнике, коњо-
крадице и немилосрдне убице.
У мноштву тих ликова баба Ануј-
ка је једина жена којој сам посве-
тио књигу. Она је била наизглед
невина старица, која је добро
знала да уновчи људску невољу
и несрећу. Годинама је успева-
ла да на разне начине избегава
руку правде. У анонимној при-

јави (део је дат у оригиналу)
која је измакла чврсте темеље
на којима је она годинама ста-
јала наведен је један од разлога
њеног дугогодишњег некажње-
ног деловања: „А то може да по
сведочи ранко Петров из Илан-
че и његова млада а он је њин
зет и онисе њему из дали како
су Деду отровали и он је дозно
за тај злочин и он је одма преја-
вијо нашој жандармерији и они
нине узму наум за тај злочин
говору они да воду из трагу иза-
што што су добили Доста Пара
и Јагањаца и оваца прасица и
свиња зато неће даводу истрагу.
Молим вас дашто пре пошаље-
те ваше жандаре да они истра-
жу све ове злочинце јел ови
нећеду да из тражу никад и то у
року 8 дана иначе ће да тужимо
даље”. Баба Анујка је имала сво-
ју агенткињу Љубину, а њене
„пословне књиге” водио је њен
син Стефан. Она је развила вео-
ма уносан бизнис, који јој је,
доносећи доста пара, омогућио
додатну моћ.

• Какве су реакције читала-
ца, да ли имате неке повратне
реакције?

– Реакције читалаца су крајње
позитивне. Можда је то што пишу
у коментарима да је књига инте-
ресантна и да се чита у једном
даху најбоља оцена. Чини ми се
да податак да је после две неде-
ље књига склоњена из излога
многих књижара речито говори
о заинтересованости читалачке
публике. Мени су се лично мно-
ги јављали истичући да је књига
необична и по много чему једин-
ствена. При томе не мислим само
на јављање познаника и бивших
студената, чија реч и оцена могу
бити оденуте плаштом субјек-
тивности, већ и на мени потпу-
но непознате читаоце.

• Колико је битно бавити
се и историјом и кроз овакве
приче?

– Већ дуже време, могао бих
рећи више деценија, обилазећи
бројне историјске архиве, насто-
јим да сачувам прошлост за
будућност. Моја тема интересо-
вања је криминал до Другог свет-
ског рата и углавном сам фоку-
сиран на догађаје који су веза-
ни за Банат. Мислим да о кри-
миналу који је уткан у животе
људи минулих времена нема
довољно података, а да је он
увек интересовао велики број
људи, као што је уосталом и
данас случај. Исто као и нека-
да, новине се продају, између
осталог, и захваљујући бомба-
стичним насловним страница-
ма или насловима везаним за
тешка кривична дела. Обрађу-
јући ову тему, заправо настојим
да сачувам део ружне стране
историје, али ипак историје.
Иако је у фокусу криминал, кроз
своје књиге провлачим и соци-
јалне односе, обичаје и генерал-
но начин живљења у прошлим
временима.

ТРЕЋИ ЛИКОВНИ И ПОЕТСКИ КОНКУРС

Ово је моја Србија

У СУСРЕТ НОВОМ ФИЛМСКОМ ПОДУХВАТУ

ПРИЧА О ПОЗНАТОЈ ВРАЧАРИ, 
НАДРИЛЕКАРКИ И ТРОВАЧИЦИ 
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РУКОМЕТАШИ И РУКОМЕТАШИЦЕ

ПОПУЛАРАН И ОМИЉЕН СПОРТ У ПАНЧЕВУ
Ако баш нисте играли, бар сте морали
да видите макар једну утакмицу, јер је
рукомет један од најзаступљенијих спор-
това у нашој општини. Брзина и дина-
мика су оно што овом спорту даје посеб-
ну драж.

Код куће

Миљан Буњевчевић (25) дипломирани
je економиста. Рукометом се бави два-
наест година, а пре тога је шест година
тренирао фудбал.

– Моја спортска каријера је почела
фудбалом, али сплетом околности пре-
бацио сам се на рукомет и имао ту сре-
ћу да све време будем у једном клубу, у
РК-у „Динамо”. Кажем срећу зато што
нема ничег лепшег него кад играте код
куће, у свом граду – прича нам Миљан.

Рукомет је један од грубљих спорто-
ва, јер у њему има највише контакта с
противничким играчима, али он сма-
тра да то има своје чари.

– Рукомет је и један од најзахтевни-
јих спортова. Има много трчања, мно-
го контакта, изискује много снаге, а
поред свега и концентрацију. Морате
колико физички, толико и психички
да будете спремни. Све је то потребно
да бисте имали добре резултате, што је
наравно и поента и циљ сваког спорта
и спортисте. Морате да будете сто посто
посвећени; у супротном ће резултати
изостати – објашњава.

Али није све у самој игри. Њему су
веома драга познанства која је стекао
током свих ових година бављења руко-
метом.

– Захваљујући рукомету имам вели-
ке пријатеље, за цео живот, и то је
нешто непроцењиво што ће остати и
када се једног дана моја каријера завр-
ши – закључује.

Динамична и маштовита игра

Светлана Ничевски (39) дипломирала
је на Пољопривредном факултету у
Земуну, смер
– прехрамбе-
на технологи-
ја биљних
производа.
Запослена је
у Техничкој
школи „23.
мај” у Панче-
ву као настав-
ник прехрам-
бене групе
предмета и
п о м о ћ н и к
д и р е к т о р а
школе. Од
2010. године
је спортски
д и р е к т о р
ЖРК-а „Пан-
чево”, у коме
је играла и
завршила играчку каријеру новембра
2020. године.

– Моји први рукометни кораци поче-
ли су у ЖЖРК-у „Динамо”, али то је
трајало веома кратко, јер је мој први
тренер Бранка Рупанер прешла да ради
као тренер у ЖРК-у „Панчево” и ја сам
пошла за њом. Највећи део своје кари-
јере провела сам у том клубу. Водила
сам се мишљу да није било потребе да
одлазим од куће јер су оба клуба увек
била на одличном нивоу у својим лига-
ма и ту сам била задовољна и срећна –
прича Светлана.

За њу је рукомет предивна, дина-
мична, занимљива и маштовита колек-
тивна игра. Специфично је то што се у
рукомету развијају обе стране тела исто-
времено и једнако у односу на неке
друге колективне спортове. Зато се пре-
поручује подједнако девојчицама и деча-
цима.

– Захтева добру физичку и психичку
припремљеност. Припреме за првен-
ство су веома захтевне и обухватају
издржљивост, снагу, техничко-тактич-
ку припрему. Током утакмице има пуно
промене ритма трчања, скокова, про-
мене правца кретања и контакта, зато
је потребно доста трчања на тренинзи-
ма, специфичних вежби, као и рад у
теретани. Мускулатура целог тела мора
бити јака и спремна за напоре током
утакмице – каже.

У рукомету је одушевљава то што у
секунди морају да се виде и доносе
решења.

– У савременом рукомету мора брзо
да се размишља и да се одигра преци-
зно и правовремено. То можда изгледа

лако, али верујте да није. Волим ту при-
падност тиму, где све радимо за једну
и једна за све – објашњава.

Најтеже је када се шутира седмерац
при нерешеном резултату у последњим
секундама утакмице, јер тада све зави-
си од једног играча.

– Веома је напето и када истекне
регуларно време утакмице и имате пра-
во само да упутите шут ка голу док
шест играчица стоји испред вас... Кад у
тој ситуацији дате гол, то је моменат
који се никада не заборавља – закључу-
је.

Спајање карактера

Игор Шуловић (41) завршио је Тренер-
ску школу Рукометног савеза Србије.
Ожењен је и има два сина. Рукомет је
одабрао с девет година.

– Веома рано сам повредио колено,
што ми је задавало много проблема и
због чега сам, на моју велику жалост,
морао да прекинем да играм. У то вре-
ме ми је тренер био Ненад Кецман,
који је знао колика је моја љубав према

рукомету. Позвао ме је да дођем
на тренинг девојчица и да видим
да ли ће ми се свидети тренер-
ски посао. Био сам његов помоћ-
ник годину дана, а после тога
сам добио шансу да радим сам
и од августа 2000. године до
данас сам тренер. Радио сам у
неколико клубова и са свим
узрасним категоријама. Био сам
у женском и мушком рукомет-
ном клубу „Динамо”, па у РК-у
„Јединство” Качарево, РК-у
„Јабука”, ЖРК-у „Панчево”, РК
„Пожаревац”, ЖОРК-у „Јагоди-
на”, а последње две године
радим у Израелу – прича Игор.

Каже да је овај спорт веома
захтеван и да су многи руко-
метни тренери, па и професо-
ри упоређивали рукометаше с
десетобојцима.

– У рукомету има јако пуно
трчања, скакања, контакт-игре, дода-
вања, шутирања, а да би се све то пости-
гло, сваки играч мора да буде пре свега
техничко-тактички, физички и ментал-
но спреман. Волим то што су за руко-
мет потребне маштовитост и инвентив-
ност. Рукометаш мора да игра „гла-
вом”, ово је спорт паметних одлука и
брзог размишљања – објашњава.

Током двадесетогодишње каријере
пролазио је кроз различите периоде,
али истиче да је овај посао првенстве-
но његова велика љубав.

– Како другачије објаснити кад из
суперлиге одеш у трећу, а и даље си
пун ентузијазма и љубави на сваком
новом тренингу. Док год будем имао

таква осећања и док
год будем ишао на тре-
нинг с том енергијом,
овај посао ће ми бити
примаран – каже Игор.

Својим највећим
успехом сматра то што
је у свим клубовима у
којима је радио оства-
рио добру сарадњу и
са управом и са игра-
чима.

– Остављање неког
трага у клубу, кроз
екипни резултат или
кроз направљеног
играча, једино је мери-
ло успеха једног трен-
ер по мом мишљењу
– закључује.

Сјајна каријера

Даница Павлов (47) пореклом је из
Долова. Завршила је Високу здравстве-
но-санитарну школу струковних сту-
дија у Земуну. Рукомет је почела да
тренира у десетој години и активно
играла до тридесет пете.

– Почела сам да се бавим овим спор-
том из здравствених разлога – због пре-
понског бруха.
У договору
мојих родите-
ља и наставни-
ка физичког
почела сам да
долазим на
тренинге руко-
меташица да
бих тамо, под
његовим над-
зором, радила
вежбе за трбу-
шне мишиће.
У паузама сам
гледала стари-
је рукомета-
шице како тре-
нирају и сама
узимала лопту
у руке и шути-
рала у празан, помоћни гол. Убрзо након
тога почела сам и редовно да тренирам
са школском, а затим и сениорском
екипом – прича Даница.

Рукомет је у то време био и једини
спорт у доловачкој школи који се у то
време масовно тренирао.

– Свидео ми се као игра, као лепа
комбинација психичког и физичког
надмудривања. Након неколико годи-
на скоро свакодневног тренирања и
играња утакмица како за школску еки-
пу, тако и за сениорски први
тим, од другог полугоди-
шта седмог разреда, на
позив људи из тадашњег
ЖЖРК-а „Динамо”, поче-
ла сам да тренирам у Пан-
чеву за јуниорски тим, а
мало касније и с првим
тимом, који се тад такми-
чио у највишем рангу, првој
лиги СФРЈ. На моју срећу,
мало и сплетом околности,
те исте јесени заиграла сам
и за прву сениорску екипу
у првој постави и била, са
својих тринаест-четрнаест
година, убедљиво најмлађи
прволигашки играч у Југо-
славији – прича Даница.

Након десет година игра-
ња у „Динаму” одлази у
„Будућност” из Подгорице,
затим у „Дин–Ниш”, па у „Кометал Ђ.
П. – Скопље”, онда у „Књаз Милош” из
Аранђеловца, „Медицинар” из Шапца
и назад у „Динамо”. Играла је за јуни-
орску репрезентацију Југославије, била
и њен капитен, а касније у неколико
наврата наступала и за сениорску репре-
зентацију.

– Рукомет сам јако волела и са жељом
и вољом одлазила на сваки тренинг,
наравно и на сваку утакмицу, а било их
је за двадесет пет година играња заиста
јако много. У односу на остале колек-
тивне спортове он је најкомплетнији,
али и веома захтеван и напоран, и тра-
жи свакодневно тренирање, често и два
пута дневно, ангажовање и посвећеност
свих седам дана у недељи и једанаест
месеци годишње. Мислим при томе и
на одмарање организма од напорних
тренинга, на начин исхране, начин
живота, учење путем гледања и анали-
зе себе и других... – објашњава.

Својим највећим успехом сматра

освајање, тада дуго жељеног, четвртог
места у Савезној лиги с „Динамом”,
што је значило излазак у Европу, одно-
сно играње једног Европског купа, као
и играње једног полуфинала и финала
Лиге шампиона у „Будућности” и у
„Кометалу”.

– Најлепше у овом спорту је то што
те, истина убрзаном и суровијом мето-
дом, развија и обликује у чврсту, добру
особу, која увек стоји са обе ноге на
земљи, мисли својом главом и одго-
ворна је за све своје поступке. У спорту
нема сакривања, фолирања, изговора.
Све се види и доказује на лицу места и
на крају се подвуче црта, а семафор с
резултатом све казује – каже она.

Након много година активног игра-
ња рукомет је и даље уткан у њено биће.
Последњих осам година је председник
ЖРК-а „Панчево”, тренутно јединог
женског рукометног клуба у нашем гра-
ду.

Велики адреналин

Драгица Таталовић (36) почела је да се
бави рукометом у седмом разреду основ-
не школе. Први клуб у ком је тренира-
ла је „Динамо” и ту јој се веома допало
друштво, што ју је мотивисало да наста-

ви тренинге.
– Већ на самом почетку сам
стала на гол, иако моја гра-
ђа није била за голмана јер
су за то увек биране особе
крупније конституције. То
је била случајност, а од тада
се с гола нисам помакла –
каже са осмехом.

Драгица је играла за
„Динамо”, „Раднички Југо-
петрол”, „Звезду”, „Ласту
Раднички”, „Врњачку Бању”,
„Наису” из Ниша, „Јагоди-
ну”, а 2013. одлази у ино-
странство. Тренирала је у
Немачкој, Турској, Румуни-
ји и Мађарској. Привреме-
но не игра, јер је пре шест
месеци постала мајка.

Сматра да је знање
наших тренера врхунско, али да су усло-
ви за тренирање у иностранству много
бољи.

– То је велики корак напред, пре-
кретница у животу. Одвајаш се од поро-
дице, пријатеља и максимално се посве-
ћујеш спорту. Мада бих ипак као нај-
лепши период у спортској каријери
издвојила време проведено у Нишу, јер
је тамо играла моја генерација. Имала
сам двадесет пет година и постизали
смо веома добре резултате. Било је лепо

и у „Ласти”, јер сам многе играчице
познавала с неких ранијих првенстава
– прича она.

Рукомет тражи добру физичку спре-
му и доста рада на себи, а голмани су
додатно специфични.

– Голман треба да ради доста на
вежбама координације, брзини, рефлек-
сима... Он је увек испред свих, зна шта
ће се десити и велика је подршка игра-
чима. То је веома захтевна и одговорна
улога, која је мени веома пријала –
објашњава Драгица.

Иако је овај спорт прилично груб,
кажe да га издваја то што је овде колек-
тив јако битан, јер не сме да одскаче
ниједан играч. Сви морају да дишу као
један.

– Оно што ја највише волим у руко-
мету јесте велики адреналин – каже
она.

Својим највећим успехом сматра
позив за сениорску репрезентацију 2012.
године. Мирјана Марић

Његов живот у Сирији био је једно-
ставан, али истовремено и богат: он
је бринуо о кошницама, његова жена
Афра смишљала је хиљаде боја да
би сликала море својим рукама и
очима уметника, а мали Сами се
безбрижно играо. Али онда је Сири-
ја почела да се распада, а с њом и
његов живот и његова породица..

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали шта
највише волите да радите са својим
пријатељима. Књиге из „Вулкана”
добиће аутори следећих порука:

„Само забрањене ствари: да седим
у кафићу, идем на море, правим жур-
ке, грлим се и томе слично.”
066/8887...

„Волим да се такмичим с њима у
томе ко је више књига прочитао.
Углавном побеђујем.” 064/1478...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање који је ваш тајни
рецепт:

„Мој тајни рецепт су филтери на
’Инстаграму’. Прелепа сам на фот-
кама. Проблем је што ме људи ужи-
во не препознају. Једноставно на ули-
ци прођу поред мене.” 064/9667..

„Мој тајни рецепт је рецепт за
кифлице са џемом од шљива. Њима
сам очарала мужа. И данас су ми
оне начин да се пред њим искупим
за сваку грешку.” 063/7413... Д. К.

Два читаоца који до 28. априла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „За шта немате петљу?”, награ-
дићемо по једном књигом. Одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју..

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Бежећи од сопствене судбине, Дина
је, услед своје накриве нарави и
отпора према конвенцијама, после
једног сукоба с граничном полици-
јом завршила у грчком затвору. Чека-
јући да буде превезена у суд, она се
присећа свих оних преломних тре-
нутака у животу који су је посредно
или непосредно довде довели….

„Петља” 
Дејана Алексића

Два читаоца који до 28. априла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Шта знате о животу пчела?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Миљан Буњевчевић

Светлана Ничевски

Игор Шуловић

Драгица Таталовић

Даница Павлов

„Пчелар
из Алепа”

Кристи Лефтери



12 ЗАПИСИ
Петак, 23. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Драган Петковић је рођен 1972.
године, а живи и ствара у Јабу-
ци. Превасходно је песник, по
чему је познат и ван граница
наше земље. Озбиљније се бавио
и новинарством и музиком.
Радио је још много тога, све са
жељом да овај град и свет око
себе обоји оптимистичнијим
бојама.

Он је, како сам признаје, кроз
живот осетио и слатко и горко,
али упркос извесним физич-
ким недостацима његово биће
није пристајало да се, попут
многих, преда, већ му је, захва-
љујући надљудској упорности,
као и подршци добрих људи,
борбеност постала средње име,
а живот утемељен на лепоти
стваралаштва.

ПАНЧЕВАЦ: Досад сте напи-
сали две књиге. Надомак сте
издавања и треће?

ДРАГАН ПЕТКОВИЋ: Након
што сам дуго стварао и гоми-
лао радове, 2006. године наста-
ла је моја прва збирка песама,
под називом „Хвала што опет
волим”. За то што је угледала
светлост дана, највише могу
да захвалим сусрету с доктор-
ком Тањом Ромчевић, која је
лекторисала све што сам напи-
сао. Тада креће мој живот по
књижевним фестивалима у
земљи и иностранству, до
Хрватске, Италије, Аустрије.
Могу да кажем да сам свугде
био добро прихваћен. На јав-
ним наступима су запажено
пролазиле песме са уметреним
и ритмичним стиховима, па је
тај начин певања 2012. године
изнедрио другу књигу, „Кроз
сан”. У време када сам се поја-
вио на књижевној сцени, мно-
ги су писали слободним сти-
хом, уклапајући се у савреме-
не трендове, док сам ја ипак
нагињао римованом стиху, па
ће и трећа књига, под називом
„После тишине”, бити у том
духу – ритмична, али и сати-
рична. Неизоставни мотиви у
мојим песмама су љубав, коју
у свему видим, и равница, по
чему сам препознатљив. Чак
ме појединци пецкају да мало
личим на великог Мику Анти-
ћа, што је претерано, иако сто-
ји да ми је био узор, као и да
понека језичка конструкција
замирише на његове.

• Стиче се утисак да су ваши
радови настајали као својевр-
стан бунт против времена у
којем живимо?

– Као неко ко не крије свој
физички инвалидитет, што ми
је некад и одмагало и помага-
ло, кроз свој уметнички рад
се дотичем и тога, као и тра-

диције, али можда понајвише
људскости, која је императив
и ако ње нема – све је мртво.
Заправо, цело моје деловање
у књижевности представља
борбу против испразности и
пристајања на просечност. Да
хоћу, могао бих и да разми-
шљам комерцијално. Немам
ништа против тога, као ни про-
тив алтернативних димензија
стваралаштва – мислим да има
времена за то, али треба да се
суочимо с реалношћу и окол-
ностима. Људима желим да
скренем пажњу да проблеми
настају у нама самима. Књи-
гом у настајању одаћу почаст
овој нашој равници која нас
храни, а кроз циклус глоса и
неким својим колегама с који-
ма живим и радим. Поред оста-
лог, ту су и две дуже песме, са
шездесет и осамдесет стихо-
ва, које су носећи стуб ове књи-
ге. Као и досад, и овим радо-
вима желим да пошаљем сна-
жну поруку да је позитивна
енергија покретач свега лепог
у човеку.

• Утицали сте и на развој
новинарства у свом месту?

– Годинама сам сâм поку-
шавао да направим неки медиј
у свом селу, да бих 2008, зајед-

но са сарадницима ентузија-
стима, оформио „Јабучки
информативни лист”. Нажа-
лост, потрајао је само две годи-
не, колико је било предвиђено
градским пројектом и јавним
радовима. Нисмо имали среће
да опстанемо, јер су се против
нас уротиле многе непредви-
ђене околности. На нивоу гра-
да у то време је било разних
идеја како да се то реши, међу

којима и размишљање да се
направи неки додатак или под-
листак у „Панчевцу”, с којим
сам извесно време сарађивао
и директно, као хонорарац.
Нажалост, медији су пали у
мали заборав јер смо ми који
смо се озбиљно бавили нови-
нарством, с појавом интернета
и друштвених мрежа, добили
бројну нелојалну конкуренци-
ју. Срећа је, с друге стране, да
„Панчевац” постоји, а у њему
и страна „Село”. Недостаје
можда мало више простора за
културу у насељеним местима,
која, упркос свему, одолева мно-
гим изазовима. Додуше, недо-
стаје и свести код наших кул-
турних посленика да се њихо-
ве активности јавно испрате,
али се надам да ће наредних
година доћи до подизања нивоа
опште културе медија.

• Када је реч о културним
догађајима, учествовали сте у
организацији многих, па и оних
од међународног значаја?

– Тридесет година сам у пан-
чевачкој култури, још откад сам
са шеснаест година био пред-
седник јабучке омладинске орга-
низације, па сам од 1989,
директно или индиректно,
испратио све што има везе с

културом у Јабуци. Кроз дру-
жење и све те силне манифе-
стације трудио сам се да упо-
знам што више људи, као и да
радим на умрежавању уметни-
ка. Тако је 2009. године, у окви-
ру Дома културе, почео да ради
књижевни клуб, који смо две
године касније и озваничили,
обележавајући Светски дан пое-
зије. Тада нас је подржао и
јединствени Саша Божовић, а
када нас је прерано напустио,
та мала и још увек неформална
дружина понела је његово име.
У Јабуци 2013. почиње да се
догађа нешто лепо и велико –
Међународни поетски маратон,
морам да кажем, пре свега захва-
љујући мом ентузијазму. Кре-
нуло је од, условно речено, малог
дружења с тридесетак песника,
до рекордних деведесет, коли-
ко је било након шест-седам
окупљања књижевника из Срби-
је, земаља у окружењу, па све
до Италије и Ирака. За то вре-
ме кроз Јабуку је прошло преко
шестсто песника. И сви они се
радо врате, нарочито моји при-
јатељи из Босне, који обожава-
ју да сврате у „њихову Јабуку”.
Тако је било све до 2018. годи-
не, док нас нису омеле новона-
стале околности. Међутим, чим
мере попусте, крећемо у акцију
да у нашој Јабуци опет окупи-
мо што више уметника, не само
песника. Наравно, све зависи
од помоћи људи, јер сам само
једанпут добио извесну помоћ
од Града, док је све остало реа-
лизовано захваљујући групи
добрих пријатеља. Од 2014.
године део смо великог међу-
народног пројекта „Песничком
речју стоп насиљу над женама”,
који су покренуле колеге из
Хрватске. Ми смо међу триде-
сет таквих места у Европи, на
шта сам веома поносан.

• Уследила су и лична приз-
нања као плодови дугогоди-
шњег ангажовања...

– Мој положај је сада битно
другачији у односу на време
када сам почео да правим поме-
нути поетски маратон, јер сам
почетком 2020. године постао
члан Удружења књижевника
Србије. То је значајно и за мене
као човека и за пројекте који-
ма желим да се бавим. И сада
могу да кажем да сам први и
једини Јабучанин који је члан
те еминентне еснафске орга-
низације. Нажалост, живим у
средини која то не вреднује пре-
више. И као што сам написао у
једној својој цртици, најпре смо
изгубили „Вајферт” као бренд,
а онда је Панчево почело да
губи препознатљив дух. Кажем
– нажалост, јер то је утицало
на све који овде раде, а мислим
да активно делује преко осам-
десет књижевних стваралаца.
Има ту и много других умет-
ника, јер Панчево је град умет-
ности. Притом, све време инси-
стирам на томе да су култура и
културни туризам брендови од
којих може да се живи, и то
пре свега кроз сарадњу с дру-
гим местима и земљама.

Ј. Филиповић

Улица Милоша Обреновића
припада територији МЗ Тесла.
Још од 19. века, све до 1969.
године, звала Баваништански
пут, када добија име Паје Мар-
гановића, да би јој 2004. име
било промењено у садашње.

Милош Обреновић је рођен
18. марта 1780. у Горњој
Добрињи код Пожеге. Због
показане храбрости у Првом
српском устанку, Карађорђе
му је поверио Ужичку нахију
на управу и одбрану. После
пропасти устанка Милош је
био једини од истакнутијих
војвода који је остао у Срби-
ји. Добио је амнестију од Тура-
ка и постао оборкнез.

Милош је 23. априла 1815.
године у Такову стао на чело
Другог српског устанка. Уче-
ствовао је у најважнијим бит-
кама и лично водио прегово-
ре с Турцима. Није бирао
начин да учврсти свој поло-
жај и да избори што већу ауто-
номију за Србију. Турке је пот-
купљивао, а потенцијалне кон-
куренте за власт међу Срби-
ма је уклањао. Зато је наре-
дио да се Карађорђе убије.

Упорном дипломатијом и
уз много политичког такта,
Милош је 1830. задобио посе-

бан султанов акт о делимич-
ној унутрашњој самоуправи,
такозвани хатишериф.

Кнез Милош је владао ауто-
кратски, стално одбијајући да
ограничи и дели власт, због
чега је против његове власти
било подизано неколико буна.

Током своје владавине кнез
Милош је постао најбогатији
човек у Србији и један од нај-
богатијих на Балкану. Умро
је 26. септембра 1860. у Бео-
граду. Наследио га је син
Михаило.

Милош Обреновић је међу
свим владарима европских
држава у последњих двеста
година имао највише деце –
шеснаесторо. Осморо је рође-
но у законитом браку с Љуби-
цом, а осталу су родиле љубав-
нице – свака по једно.

Кад је имао 24 године,
Милош се оженио шеснае-
стогодишњом Љубицом Вуко-
мановић. Кум им је био Кара-
ђорђе и то им је био једини
брак. Љубица је родила чети-
ри сина и четири ћерке:
Петра, Петрију, Јелисавету
(Савку), Ану, Милана, Миха-
ила и Теодора.

Прво ванбрачно дете роди-
ла му је Петрија, удата за
брата Карађорђевог војводе
Хаџи Продана. Кад је 1814.
године Хаџи Проданова буна
пропала, Турци су му целу
породицу повели у ропство,
а Милош је успео да задржи
лепу Петрију. Одвео ју је у
свој конак, под изговором да
помаже Љубици... Пет годи-
на касније родила му је ћер-
ку Велику.

Према записима хронича-

ра, Петрија се понашала оси-
оно, уверена у књажеву накло-
ност. Говоркало се чак да ће
она Милошу родити и наслед-
ника, пошто Љубица више не
може да рађа... Љубица је,
међутим, после једног дрског
Петријиног испада, ову уби-
ла хицем из пиштоља. Милош
јој је опростио то убиство, а
Велика, о којој су се заједно
старали, умрла је као дете.

Због покушаја да му убије
и Станку, другу љубавницу
која му је родила дете, Милош
је наредио да Љубицу изба-
тинају. Треће ванбрачно дете
– сина, који је умро у другој
години живота – родила му
је Јеленка, Туркиња која је
претходно била у харему
Миленка Стојковића. Љуби-
ца, већ стара, овој вези, која
је трајала девет година, није
могла да се супротстави.
Милош је 1835. Јеленку удао
уз добар мираз.

Четврта мајка Милошевог
ванбрачног детета – сина, који
је умро у четвртој години –
била је Даница, коју је Милош
као робињу стару 13 година
купио у Цариграду и довео у
Србију. Кад му је постала
љубавница, имала је 18, а он

59 година. И њу је удао уз
добар мираз.

Књаз Милош Обреновић
изгнан је због самовоље из
Србије 1839. године. Да се
више не би својим интрига-
ма мешао у политичке при-
лике у Србији, Турска, Русија
и Аустрија за ново место
боравка одредиле су му Беч,
где је купио велику кућу.

У наредних пет година две
девојке које су радиле као
послуга у Милошевом бечком
дому, Франциска Хитенберг
и Сидонија Рајхел, родиле су
му по једно дете, сина и ћер-
ку. Историја није забележила
судбину ове деце. Њихове мај-
ке је српски књаз богато испла-
тио, уосталом као и Марију
Граф из Беча, која му је роди-
ла седмо ванбрачно дете. Књаз
је тада имао 68 година.

Девет година касније, као
77-годишњак, добиће у вези
с Маријом из Русије сина
Милана. Овај дечак поживе-
ће две године, али ће Марија
остати уз остарелог књаза и
кад се врати у Србију.

Била је поред његовог одра
кад је умро 1860. године.

Милоша Обреновића на
престолу је наследио син
Михаило. Он није имао зако-
нитог наследника, али је за
собом оставио ванбрачног
сина Велимира. И Милан
Обреновић, који је наследио
Михаила, оставио је ванбрач-
не потомке.

Последњи Обреновић,
Александар, убијен у Мајском
преврату с Драгом Машин,
није имао ни законите ни
незаконите потомке. М. П.

Милош Обреновић

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: МИЛОША ОБРЕНОВИЋА

Шеснаесторо 
кнежеве брачне и 
ванбрачне деце

ПЕСМА НАС ЈЕ ОДРЖАЛА...

Драган је двадесет годи-

на живео од певања или

на разним прославама

или у угоститељским

објектима...

– Староградска и

изворна музика део су

мог бића, као и друже-

ње у кафани, па се

надам да ћемо поново

ући у уобичајене токове,

да ће бити живих насту-

па и непосредног кон-

такта, јер ако не видите

осмех оног ко вас слу-

ша, онда не знате да ли

сте на добром путу.

Нажалост, мислим да

ће нам бити потребне

две-три године да се

повратимо из овог

мртвила – истиче овај

уметник.

ГОДИНА ПРИЗНАЊА

Прошла година, поред члан-

ства у Удружењу књижевни-

ка Србије, остаће Драгану у

лепом сећању и по првој

награди на међународном

конкурсу који је организован

у Вучју код Лесковца, под

називом „Слапови Вучјанке”.

– Победио сам с песмом

која говори о пандемијском

хаосу и овом времену уоп-

ште, а све три које сам

послао постале су део збор-

ника тог фестивала, иако је

принцип да аутор буде

заступљен само с једном

песмом. Иначе, у време пан-

демије песници нису миро-

вали, па сам своју поезију

говорио онлајн на сусретима

од Ријеке до Туниса. Ипак,

много више волим живе кон-

такте... – каже овај јабучки

песник.

НАШ ГОСТ: ДРАГАН ПЕТКОВИЋ, ПЕСНИК

ВЕЧИТА БОРБА ЉУДСКОСТИ
ПРОТИВ ИСПРАЗНОСТИ



била прави рај за кријумчаре.
Након оснивања Kнежевине
Србије, средином 19. века, држа-
ва преузима ове прелазе и доно-
си закон којим се дефинишу
тарифе и за грочанску скелу.

У другој половини 19. века
на левој обали Дунава основа-
на су и насеља Иваново, Мари-
јино Поље и Ђурђево, а након
великих поплава настаје и насе-
ље Војловица. Поред дрва и
пољопривредних производа,
скелом је нарочито превожена
риба из Иванова, која се про-
давала на пијаци или вашари-

ма, међу којима је најпознати-
ји био панађур у Болечу, који
је трајао пет дана.

Почетком 20. века Банат и
централна Србија поново поста-
ју део заједничке државе,
Kраљевине Југославије. Укида-
ју се гранични прелази и почи-
ње да ради скела у Винчи и
Ритопеку.

Тако је и данас, а све време
ова пловила су много више од
транспортног средства и, поред
свега осталог, представљају мост
који спаја људе...
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Близу триста година људи се
преко Дунава превозе на исти
начин – помоћу скеле.
Од десетак укупно преосталих
на највећој реци која протиче
кроз Србију, две саобраћају у
нашој непосредној близини.
Једна, под називом „Црвенка”,
иде из Ритопека ка ивановач-
ком атару, док је друга из Вин-
че (носи исти назив) и превози
путнике на такозвано Марији-
но Поље.

Обе ове линије превасходно
служе за потребе пољопривред-
ника с јужне стране Дунава,
али и за све друге који желе да
пређу на другу страну како би
се упознали с тамошњим мести-
ма и људима.

За ову прилику екипа „Панчев-
ца” одабрала је вожњу скелом
ка Ритопеку.

Кренули смо из центра Ива-
нова и, након пријатне шетње
дунавским бедемом, стигли до
места на обали на којем је кроз
бујно растиње прокрчен про-
лаз до импровизоване луке.

Тамо су се људи управо укр-
цавали на скелу, углавном
пољопривредници с трактори-
ма. Било их је десетак, што је
отприлике и капацитет овог
пловног објекта.

И, када су се сви сместили,
петнаестак минута иза подне-
ва, ова необична лађа кренула
је ка свом одредишту, а бро-
дић са стране затутњао свом
силином како би повукао нема-
ли терет...

Најефикаснији начин за
долазак на њиве

Претходно је рампу подигао
заправо један од путника, то
јест пољопривредника који су
се управо враћали након оба-
вљеног посла на поседу који
им се игром случаја налази у
атарима с банатске стране вели-
ке реке.

Он се зове Драган Обрадо-

вић, из Ритопека je и један је
од бројних meштана који у току
пољопривредне сезоне малте-
не свакодневно прелазе Дунав
(што траје свега око пет мину-

та по вожњи), како би обавља-
ли радове на својим газдин-
ствима у ивановачком атару.

– Овог пута сам ја подигао
рампу, то јест урадио посао
другог скелеџије, који је момен-
тално одсутан, јер овај што је
ту мора да вози бродић који
вуче целу платформу. Није ми

тешко да им помогнем, а при-
том се и добро познајемо. Како
и не бисмо када свакодневно
двапут прелазим реку на овај
начин. Обично пораним и идем
преко првом скелом, која кре-

ће у 7 сати, а најчешће се вра-
ћам последњом, у 16 сати, јер
увек има много посла, будући
да на четрнаест хектара, поред
воћа – јабука, крушака, бре-
скви – гајим и ратарске култу-
ре: пшеницу, кукуруз, јечам,
сунцокрет. Радимо син и ја, а
по потреби ангажујемо и рад-
нике, махом Ивановчане, за
које могу да кажем да су див-
ни људи – каже овај житељ
Ритопека.

Наравно, он није једини
житељ тог места чије се газдин-
ство налази с банатске стра-
не...

– Има нас око сто на неких,
нећу претерати ако кажем, 400–
500 хектара. Интересантно је
да је мој прадеда први, заједно
с још двојицом Ритопечана,
прешао на војвођанску земљу,
јер је многима с наше стране
ПКБ одузео земљу, која се,
нажалост, сада и не обрађује.
А што се ивановачког атара
тиче, као што рекох, углавном
су то воћњаци, што значи да је
у питању сезонски посао, па се
тамо иде лети, нарочито када
су прскања и онда јуримо пре-
ко пре кише и после кише –
прича Драган.

Он каже да је скела ефика-
сна и поуздана, а има и велику
носивост, па може да превезе
десетак трактора у цугу. Ако се
и догоди да је капацитет попу-
њен, пловило се истог секунда
враћа, како би били превезени
и преостали путници.

– Њоме управљају људи који
раде за Јавно предузеће „Пија-
це и зеленило” из Гроцке. Они
су веома озбиљни, вешти,
пажљиви и ревносни – прави
професионалци, који се не би
играли безбедношћу толиког
народа. Зато никад и није било
никаквих проблема, а камоли
неких озбиљнијих инцидена-
та или удеса. Понекад се дого-
ди да неки мањи чамци не
поштују прописе и приђу пре-
близу, али их скелеџије на
време упозоре и удаље. У рет-
ким ситуацијама је долазило
до кварова, али онда имамо
солуцију да користимо вин-
чанску, која није предалеко,
свега неколико километара
узводно. Све у свему, много
нам значи и, када би их не дај

боже неко укинуо, то би била
права катастрофа, јер су први
следећи мостови панчевачки
и смедеревски – каже овај
корисник скела.

У последње време прича се
о томе да би по новим зако-
нима требало да дође до изве-
сних побољшања техничких
услова, па би требало да ске-
ле буду и покривене. Ни сам
возач овог пловила не спори
да постоји закон и већ пет
година се прича о његовој
имплементацији, али засад
ништа конкретно није нала-
гано...

Дуга и богата историја

Иначе, скелски прелази Винча
и Ритопек спомињу се још од
1719. године у Kраљевини
Србији, која је у том периоду
била провинција Хабзбуршке
монархије, када се бележи и
постојање царинске испоставе
у Гроцкој под командом
Аустријанаца.

Скела је тада, а и годинама
касније, у време Отоманске
империје, Хабзбуршке монар-
хије, Угарске или Kраљевине
Србије, била најбрже средство
за транспорт робе, људи и живо-
тиња преко Дунава. Нарочито
ако се зна да је Београд био
важан трговачки центар и да
је у њега долазила роба из свих
крајева света. Често је на том
месту, у Подунављу Београда
и Панчева, током претходних
300 година било и царинарни-
ца, јер је Дунав раздвајао држа-
ве попут Хабзбуршке монархи-
је и Отоманске империје или
Аустроугарске и Србије. Овуда
је пролазила и велика количи-
на робе из околних села бео-
градског Подунавља (Винча,
Сланци, Вишњица и Велико
Село), пре свега хране, а део је
служио и за извоз, док су тргов-
ци махом долазили чак из
Дубровника, Солуна, Трста и
далеких земаља....

С обзиром на то да су током
18. века, насупрот Винчи и
Гроцкој, насељене и мочваре у
јужном Банату, када је основа-
но Старчево, било је и те како
потребе за скелским прелазом
и царинском службом. Забеле-
жено је да је из Гроцке 1721.
године Дунавом највише пре-
вожена дрвена грађа, важна
сировина за изградњу и огрев,
нарочито у Банату, где није
било довољно шума.

Поред регуларног транспор-
та робе преко Дунава, било је
тада и кријумчарења, као и
нелегалних прелазака границе
без пасоша. Како је било чак
16 острва на Дунаву, она су

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке неде-
ље биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то
јест објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Дада
Ову минијатурну кујицу, стару око седам годи-
на и тешку осам килограма, неко је брутално
избацио на Содари, а након неколико дана,
тако преплашену, малу и неснађену, ударио ју
је аутомобил.

Дада је после терапије и неге стала на ноге. Почела је и да
хода, па ће ускоро бити као нова. Упорна је, сналажљива, у стану
мирна и има хигијенске навике, а лепо хода на повоцу. Обожава
да се мази и љубака, воли и друге псе, на маце не обраћа пажњу,
а људима и даље верује.

Речју, сва је важна и поносна, а све друго може се сазнати
позивом на телефон 065/529-38-08.

Лабрадорко
Мужјак, мешанац с генима лабрадора,
стар око три године, у потрази је за новим
домом и одговорним власницима.

Овај лепотан је кастриран, микрочи-
пован, вакцинисан против беснила и пот-
пуно спреман за нови живот. С људима је
одличан и изузетно воли да се мази. Нави-
као је на поводац и зна да шета као пра-
ви господин.

Тренутно се налази у градском прихватилишту (352-148),
где заинтересовани могу да га упознају и удоме.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com 

             Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или
штене, расног или мешанца, или је животињу изгубио, тре-
бало би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.

                 На овај начин свако може да пронађе верног
пријатеља за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

БРДОВИТИ РИТОПЕК

Сам Ритопек припада

општини Гроцка и у њему

живи око две хиљаде

људи. У питању је брдовит

терен, који се потпуно раз-

ликује од банатских рав-

них ушорених места. Куће

су раштркане, а улице

вијугаве.

Једна таква се успиње

све до самог врха, то јест

највише тачке овог села,

на којој се налази споме-

ник војницима Црвене

армије који су пали у бор-

бама за ослобођење Бео-

града и околних места.

Иначе, данас у Ритопеку

има много магацина...

БИЛО И ПОДМЕТНУТИХ КВАРОВА...

Пре нешто мање од четири

године, у јеку бербе кајсија,

неко је покварио скеле у

Винчи и Ритопеку и тако

спречио пољопривреднике

који их свакодневно користе

да стигну до воћњака преко

Дунава.

У међувремену, Општина

Гроцка је привремено анга-

жовала приватника за тран-

спорт до Баната, а о читавој

ситуацији је обавештена

полиција, уз напомену да је

ово била трећа саботажа.

Сам квар је, према речи-

ма радника на терену,

настао тако што су починио-

ци убацили куглице од

кугличних лежаја у мотори-

ма у механизме за погон

скеле и тако их покварили.

ВЕЋ ВЕКОВИМА НА ИСТИ НАЧИН ЉУДИ ПРЕЛАЗЕ ПРЕКО ДУНАВА 

СКЕЛЕ ЈОШ УВЕК НЕ ИЗЛАЗЕ ИЗ МОДЕ

СКЕЛА ВОЗИ ШЕСТ ДАНА У НЕДЕЉИ

Према Драгановим речима,

једна вожња скеле по трак-

тору кошта 410 динара. Ако

је на њега закачена мала

приколица, онда је то 610,

док за велику то стаје 800

динара.

Иако скела саобраћа сва-

ког дана (сем недеље) од 7

до 16 сати, на отприлике

два сата, ред вожње може

бити промењен без претход-

не најаве, па је пожељно

распитати се пре путовања

и доћи најмање тридесет

минута раније.

За информације треба

позвати ЈП „Пијаце и зеле-

нило” из Гроцке, на телефон

011/85-03-036.

Ритопечка скела свакодневно превезе много пољопривредника

Често буде и гужве...

Драган радо помогне скелеџијама

За пет минута пређе преко Дунава

Споменик палим
црвеноармејцима
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500

Пљевља           12.600

Костолац            7.700

Огревно дрво
на палети         13.500

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ПРАСИЋИ на продају.
Тел. 064/129-45-43.
(303434)

ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, табуре, дечја ко-
лица пег перего. 069/251-
77-24. (303423)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар го-
рење, 410 литара, повољ-
но, исправан. 065/241-09-
52. (303545)

ПРОДАЈЕМ овце, јагњад и
јарад. 064/611-37-09.
(303402)

ПРОДАЈЕМ круњач/пре-
крупар, лифам. 062/388-
144. (303493)

ПРОДАЈЕМ гитер блокове
нове. 062/806-02-58.
(303521)

МЕСНАТА прасад на про-
дају. 061/264-66-31.
(303531)

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова. 371-
568, 063/773-45-97.
(303549)

БУТАН боце, кућна доста-

ва. 013/347-564, 060/034-

75-64 (СМС)

ПРОДАЈЕМ три овце вин-

тербег и козу 30.000, дин

плуг двобразни 757 поте-

зницу горњу за белоруса и

ИМТ 560 и 577. 063/874-

70-77 (СМС)

ОГРЕВНО дрво, багрем,

буква, цер, храст. Цена по

договору. 064/366-61-78,

065/437-94-14. (302780)

ПРОЛЕЋНА акција дрвета,

превоз, сеча и истовар

гратис 4.500 динара.

060/304-16-92, 064/959-

49-61. (302779)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,

јагањци, свиње, могуност

клања и печења. 060/037-

11-96. (302700)

РАСПРОДАЈЕМ јефтино

коња липицанера , четири

године стар, 450 евра,  две

козе 150 евра, хајкум зе-

чеве за приплод и месо.

Доносим на кућну адресу.

062/465-777. (303416)  

ПРОДАЈЕМ баштенски сто

и четири столице и кућицу

за великог пса. 063/309-

378. (303283)

ПРОДАЈЕМ унутрашње та-

ванско степениште и ТВ

полицу месинг-стакло.

063/309-378. (303283)

ПРОДАЈА новог намешта-

ја: столови од 4.500, сто-

лице од 1.800, кревети од

15.300. 060/600-14-52.

(303515)

ПРОДАЈЕМ инвалидска

колица, коришћена по ста-

ну, као нова. 063/217-133.

(303484)

ПРОДАЈЕМ сто, компју-

терски, већи, 150 х 77 х 75

=3.000 динара. 066/205-

670. (303525)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (303249)  

ПРОДАЈЕМ опрему за са-
лон лепоте. Повољно.
063/734-82-31. (303367)

ХЛАДЊАК АЕГ из Немач-

ке, шест фиока, очуван,

12.500. 063/812-48-62.

(303388)

ШТЕМАРИЦА Макита 860

из Немачке, очувана, 140

евра. 063/812-48-62.

(303388)

НА ПРОДАЈУ крмача.

065/363-14-24. (303541)

ШКОДА роомстер 1.2,
2008/9, фул опрема,
125.000, атестиран плин.
064/130-36-02. (303460)

ПЕЖО 307, 1.6, рестај-
линг, 2006, троја врата,
дигитална клима, на име.
064/130-36-02. (303460)

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, 144.000 км, реги-
строван до краја априла
2022. 900 евра. 062/832-
36-38. (303393)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(303540)

ПРОДАЈЕМ металну гара-
жу на Стрелишту.
063/161-95-56. (303382)   

ИЗДАЈЕМ гаражу на углу
Максима Горког и Жарка
Фогораша. 063/217-133.
(303484)

ФИАТ пунто 1.2, 2001,
160.000 км, рег. фебруар
2022. 064/647-12-51.
(303371)

МЕРЦЕДЕС окац, Е 270,
ЦД 1, 2001. супер стање,
повољно продајем.
062/465-777. (303416)

ДАЧИЈА логан, 1.6,
2008/9, фул опрема, прва
боја, атестиран плин.
064/130-36-02. (303460)

СТИЛО 1.2, 2002, пет вра-
та, фул, шест брзина.
064/130-36-02. (303460)

АУТОМОБИЛ голф 3,
1996, хаварисан у возном
стању, на продају. Тел.
312-443. /393475)

ОПЕЛ корса 1.2, 2000. го-
диште, клима, серво, реги-
строван, очуван, 700 евра.
063/140-62-92. (303485)

ПРОДАЈЕМ мењам мерце-
дес 200 123, плин атест,
апарат за кокице. Тел.
064/004-52-30. (303352)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 

и потпала, спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року 

од 24 сата. Моб. 061/383-80-00. 
(1/298016)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је
Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки
од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла 
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди на ци -
је по след њих го ди на све че шће до ла зе па -
ци јен ти свих ста ро сних до ба са же љом да
трај но по пра ве свој вид, а са мим тим и ква -
ли тет свог жи во та. Баш та кво – трај но – ре -
ше ње пру жа им уград ња ин тра о ку лар них
со чи ва, ко ја је мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”. То зна чи
да ста рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест
која се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по ка -
за ло се да се мла ди љу ди за уград њу ин тра -
о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да ка да због
вр сте ди оп три је ко ју има ју не мо гу ви ше да
за до во ље сво је жи вот не ак тив но сти но се ћи
на о ча ре или кон такт на со чи ва. Не ки то чи не
из естет ских раз ло га, а од не ких то зах те ва
про фе си ја или пак здрав стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на со -
чи ва пре по ру чу ју се
и љу ди ма сред њих
го ди на ко ји ма је вид
на да љи ну и/или
бли зи ну осла  био.
Уко ли ко спа да те у
ову гру пу и не прак -
тич но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри на -
о ча ра или не мо же те
да се на вик не те на
мул ти фо кал не на о ча -
ре, мо жда је вре ме
да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова ин тер -
вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма ко је има ју
ви со ке вред но сти плус или ми нус ди оп три је
чи јом ко рек ци јом, по мо ћу на о ча ра или кон -
такт них со чи ва, ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва пра -
во ре ше ње за вас, од лу ку до но си оф тал мо -
лог, на кон што са гле да све чи ње ни це и де -
таљ но пре гле да ме ди цин ску до ку мен та ци ју.
Он ће та да од лу чи ти и ко ју вр сту со чи ва би
тре ба ло угра ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове
три оп ци је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва,
ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим фил -
те ром или пак мул ти фо кал на со чи ва. Це на
опе ра ци је ће за ви си ти упра во од вр сте со -
чи ва ко ја вам је нео п ход на.

Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо кал -
ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак тив на гре -
шка, ко ја се од но си на кла сич ну ми нус или
плус ди оп три ју. Тре ба на по ме ну ти да се њи -
ма не ис пра вља астиг ма ти зам (по гре шна за -
кри вље ност ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по -
тре ба за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у кли ни -
ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу ду ћи да
има ју но ви ји ди зајн и да су на чи ном њи хо -
ве из град ње по бољ ша ни од ре ђе ни не до ста -
ци сфе рич них со чи ва. Она су се сто га по ка -
за ла бо љим у ко ри го ва њу сфер них абе ра ци -
ја и кон траст не сен зи тив но сти – ка рак те ри -
сти ка вид не оштри не ко је ути чу на ква ли тет
ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју исте ка рак те ри сти ке као кла -

сич на ас фе рич на со -
чи ва, с тим што је по -
вр ши на со чи ва ди зај -
ни ра на та ко да спре -
ча ва пре ла ма ње од -
ре ђе ног спек тра сун -
че ве све тло сти, ко је
код по је ди них па ци -
је на та мо же не по -
вољ но де ло ва ти на
ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат
као жу та мр ља.

Уград њом мул ти -
фо кал них со чи ва успешно се по сти же ко рек -
ци ја ви да ка ко на бли зи ну, та ко и на да љи -
ну. Ова спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у
сво јој струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен -
трич них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју ћи
па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек тар уда -
ље но сти. По год на су за љу де ко ји су рад но
ак тив ни, ко ји има ју ди оп три ју за да љи ну и
има ју по тре бу да но се на о ча ре за рад на
бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму, мул -
ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју про фе -
си о нал ним во за чи ма, од но сно љу ди ма ко ји
због при ро де по сла че сто во зе у ноћ ним
усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти Ва -
си ли је Остро шки” зна чи и то да ће из ме ђу
хи ља ду и две хи ља де па ци је на та го ди шње
ко ји се на ла зе на ли ста ма че ка ња за опе -
ра ци ју ка та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-а, опе -
ри са ти наш тим струч ња ка на апа ра ти ма
нај са вре ме ни је гене ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да оба ве и
па ци јен ти ко ји ни су на ли сти че ка ња, али о
соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је ди -
ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном ским
усло ви ма и да не ма ју оба ве зно здрав стве но
оси гу ра ње, пред ви де ли смо и од ре ђе ни

број гра тис опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо
им по мо гли да ре ше тај, до са да не пре мо -
стив здрав стве ни про блем – ис та као је Зо -
ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” оба вља ће
проф. др сци. мед. Миро слав Ста мен ковић,
специјалиста офтал  молог и очни хирург и
директор Клинике за очне бо ле сти „Проф.
др Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће се ко -
ри сти ти при ли ком опе ра тив них за хва та у
„Све том Ва си ли ју Остро шком” пред ста вља -
ју оно нај бо ље што тре нут но по сто ји на тр -
жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

Ра ди ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

др Предраг Вујић 
Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Душан Стојић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• CRP Цена: 450 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA 
+ индекс fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH 
+ fT4 +  fT3 Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 22. АПРИЛА ДО 6. МАЈА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

АКЦИЈА

• ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ + УЛТРАЗВУЧНИ 
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 4.500 динара
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Exclusive 

NEW luxury 

apartment

 in the heart 

of your city

 92.5 m2

ready for moving 

in on July 4th, 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

062/873-19-80,
064/503-30-01

• Буква 5.500,00

• Храст 5.500,00

• Цер 5.500,00

• Багрем 5.500,00

• Брикет 19.000,00 тона

• Пелет 23.000,00 тона
(чиста буковина)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

СТРЕЛИШТЕ, 66, ЦГ, IV,

леп двоипособан, 57.000.

„Трем 01”. 063/836-23-83.

(303414)

ЦЕНТАР, 32, ЦГ, при, са

новим намештајем. „Трем

01”. (679). 063/836-23-83.

(303414)

ТЕСЛА, трособан, 67 квм,

други спрат, ЦГ, лифт, ви-

део надзор и гаража.

063/278-250. (303415)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла, 32

квм, ВП, ЦГ, 28.800 евра,

усељив одмах, агенција

Дива. 064/246-05-71.

(303435)  

КОТЕЖ 1, новоградња,

укњижен, двособан, II, ЦГ,

две терасе, 55 квм, само

54.000, 67, „Милка М”.

063/744-28-66. (303487)

СОДАРА, 47 квм, ЦГ, I,

ПВЦ, укњижен, усељив,

47.000, „Трем 01”.

063/836-23-83. (303513)

ЦЕНТАР, II, Панчево, про-

дајем кућу, стан, 67 квм,

укњижен, власник.

064/132-36-63. (303341)

СТРЕЛИШТЕ, комплетно

реновиран, 46 квм, VI II,

последњи, ЦГ, 36.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (303579)

СТАН на Стрелишту, В.

Влаховића, 7 спрат, 62

квм, централно грејање.

063/363-043, 065/363-04-

33. (303339)

КОТЕЖ 2, трособан, VI,

две терасе, 65.000 „Кров”

(398). 060/683-10-64.

(303381)

ЦЕНТАР двособан, 49 квм,

II, ПВЦ столарија, 47.000,

„Кров”. 060/683-10-64.

(303381)

СОДАРА, двоипособан,

реновиран, VI II/XI I, два

лифта, 59.000, „Кров”.

060/683-10-64. (303381)

ДУПЛЕКС 70+7 квм,

„Т.Станко”, 49.000 евра,

3/4. Тесла LUX 118+20 квм

, 4/5, гаража, 93.000 евра.

(470) „Дива некретнине”.

064/246-05-71. (303435)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-

лишту, 75 к вм. Цена

65.000 евра. Контакт:

062/790-380. (ф)

СТАН на продају, Котеж 2,

IV спрат, ЦГ, клима, гара-

жа. 063/875-54-09.

(303572)

НОВОГРАДЊА, Панчево –

центар, продајем четворо-

собан стан, 75 квм, и тро-

собан стан, 62 квм, инве-

ститор. 063/823-71-79.

(302942)

СОДАРА, 36, ЦГ, IX, два

лифта. „Трем 01” (679).

063/836-23-83. (303414)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лфт, ТА,

могућност ЦГ. 75.000 до-

говор. Звати после 17 сати

на тел. 064/119-60-06.

(303126)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари

плаца, Банатско Ново се-

ло. 063/887-84-00.

(303354)

ПРОДАЈЕМ 2,5 хектара

грађевинског земљишта,

северна зона. 062/102-89-

16. (303379)

КУЋА код Новог СУП-а по-

годна и за инвеститоре,

6,3 ара, 100.000 „Кров”.

060/683-10-64. (303381)

ПРОДАЈА плацева градско

грађевинско, дозвољена

градња. 064/212-52-52.

(303389)

КУЋА Вождовац, Гости-

варска 39, продајем,

240.000 евра, у рачун узи-

мам кућу, стан, земљу у

Панчеву. 062/465-777.

(303416)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште 22,63 ара, пре-

ко пута Новог гробља.

064/905-24-63. (303422)

ПЛАЦ Стрелиште 3 ара,

вода испред, струја, 15 м,

власник, 20.000 евра, фик-

сно. 063/267-456.

(303432)

ВИКЕНДИЦА на Девојач-

ком бунару на продају,

компензација. Тел.

064/450-78-91. (303472)

КУПУЈЕМ кућу плац 4 – 8

ари, Горњи град, Доњи

град, Котеж, центар, Тесла

у оквиру пруга. Тел.

065/258-87-88. (302782)             

ЈЕДНОСОБАН 40 квм,  пр-

ви спрат, Стрелиште, сре-

ђен, 30.000 евра 063/860-

35-31 (СМС)

СТАН на Тесли, 45 квм,

45.000 евра. 063/203-743

(СМС)

ПРОДАЈЕМ повољно стан

у легализацији, 70 квм,

центар. Тел. 063/233-558.

(303321)

ПРОДАЈЕМ две куће на

једном плацу од 11 ари,

једна 144 квм, двруга 72

квм. Тел. 060/367-47-97.

(303514)

КУЋА на продају у Војло-

вици, Шандора Петефија

51. Панчево. 064/921-23-

32. (303476)

ПЛАЦ 28,5 ари, пола под

воћем, власник, 1/1, Г.Г.

земљиште. 064/248-95-28.

(303533)

ПРОДАЈЕМ реновирану

кућу у Старчеву и 12 ари

плаца. 064/317-04-70.

(303551)

НА ПРОДАЈУ њива 94 ара,

Пецара, Јабука. 061/287-

43-80, 064/366-13-87.

(303566)

НОВА Миса, кућа, 170

квм, два купатила, три те-

расе, без посреднина.

061/406-35-49, 063/807-

75-61. (303334)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дубов-

цу, може и земљу.

063/734-82-31. (303367)

КУЋА на продају, нова

Миса, 70.000 евра, дого-

вор. 063/163-80-77.

(302580)

ПЛАЦ на Кудељарском на-

сипу 27,43 ари, излаз на

две улице, градско грађе-

винско земљиште.

068/408-97-21. (302565)

КУЋА у Старчеву на про-

дају. 8 ари плаца.

063/829-83-18. (303282)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

Шумарку - Велика Врела.

Тел. 063/838-11-15.

(303267)

ПРОДАЈЕМ 44,5 ари зе-

мљишта на Јабуцком путу.

Тел. 064/640-56-48 (СМС)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари

код Штиркаре. 063/261-

859. (302954)

АМК некретнине, купови-

на, продаја, процена. Пу-

на правна сигурност. Ње-

гошева 12. 061/262-08-44.

(303479)

ПРОДАЈЕМ кућу три ста-

на, плац 8 ари, Горњи

град. 063/829-89-48.

(303120)

ДОЊИ ГРАД, кућа на 7

ари, две стамбене једини-

це, 45.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (303579)

СТРЕЛИШТЕ, кућа за ком-

плетну реконструкцију или

рушење, 70 квм, 3.5 ари

плац. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (303579)

КУЋА, Кајмакчаланска ПР

+ I, гаража, нова, укњиже-

на. (67), „Милка М”,

063/744-28-66, „Милка

М”. (303487)

ЊИВА, 64,38 ари, прво

српско поље, 18.000, Но-

восељански, 13 ари,

16.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66, „Милка

М”. (303487)

СТАРЧЕВО две куће, три

двособна стана. Тел. 064-

203-04-24. (303351)

КУПУЈЕМ пенкала, меда-

ље, ордење, сатове, трак-

тор, разни алат, пољопри-

вредне машине. 064/867-

48-11. (303403)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

каблове, веш-машине, за-

мрзиваче, све остало.

061/206-26-24. (303567)

КУПУЈЕМО старе лимузи-

не, гвожђе, бакар, месинг,

олово, веш-машине, замр-

зиваче. 061/322-04-94.

(303567)

ПРОДАЈЕМ ограђен плац

са викендицом:  вода

струја, 25 ари, Охридска.

060/017-00-62 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јарков-

цу. Опремљена за живот,

без улагања. 064/436-58-

23 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац њиву

28.41 ар, Охридска, близу

цркве. 063/805-17-31

(СМС)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

замрзиваче, фрижидере,

телевизоре. Долазим на

кућну адресу. 063/101-11-

47, 064/158-44-10.

(302778)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/488-

40-22. (303488)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месингх, алуминијум, оло-

во, прохром, веш-машине,

замрзиваче, долазим.

061/321-77-93. 

(303567)

СУДОПЕРА, телевизор, тр-

пезаријски сто са столица-

ма, кревет, орман са ципе-

ларником, фотеље.

063/861-82-66. (303474)

КУПУЈЕМ гарнитуре, кухи-

ње, столове, столице, оста-

ло покућство. 060/135-00-

894. (303554)

ПРОДАЈЕМ веш машину,

шпорет пола бутан, теле-

визор, креветац, нови пе-

шкири повољно, лежај, сто

и столице. 066/888-22-89.

(303346)

ПРОДАЈЕМ комплет кухи-

њу 9.000, кауч 4.000.

061/171-54-06. (303463)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,

комбиновани фрижидер

двомоторац, уградна рер-

на, уљани радијатор.

063/861-82-66. (303474)
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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”
Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

„Хало Лесковац”.
Пријаве на тел. 062/160-34-29 

(4/301480)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Стоваришту „Голија”

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ
у малопродајном објекту:

• продавац са искуством

• књиговођа

• возач Ц категорије

063/776-56-58

ELEKTROSTAR

ПОТРЕБНА ДВА ТРГОВЦА 

– стални радни однос, мушкарци 

– средња стручна спрема

Пријаве донети лично од 9 до 12 сати у просторије

Elektrostara, Банијска 68-а.
 (303176)

Potrebni su nam izvršioci za radno mesto:

VOZAČ

B ili C kategorije za Pančevo

Kandidatima nudimo:

– Obuku i podršku prilikom uvođenja u posao, 

– Rad u kompaniji koja ispunjava svoje obaveze i

obećanja prema zaposlenima,

– Sigurnost, izvesnost, kolegijalnost, 

– Finansijske i materijalne nagrade za ostvarivanje

izuzetnih rezultata.

Cv слати на mail: hr@centrosinergija.rs

СФИНГА-ПРО ДОО

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ

ОБЕЗБЕЂЕЊА
СА ЛИЦЕНЦОМ. 

Змај Јове Јовановића 2,

локал 2, Панчево

Тел. 060/500-90-45,

060/500-90-18
(5/303461)

Израђујемо нове кровове. Поправљамо
старе, подашчавамо, летвамо, 

постављамо фолију, заливамо лонце.

062/827-89-20 (4/303428)

ПОТРЕБНИ радници са

искуством за рад у ауто

перионици у Стевана Шу-

пљикца. 062/214-765.

(303456)

ПОТРЕБНА радница у пе-

кари. 063/130-75-40.

(303536)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид

013” потребна радница са

искуством. почетна плата

40.000. 060/517-69-18.

(303558)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

065/833-44-13. (303557)

ПОТРЕБАН пекар за бело

пециво. 065/555-94-44.

(303562)

ПОТРЕБАН радник за ди-

ректну штампу на ауто-

матском каруселу SZTR

Đ&D. 060/508-52-53.

(303384)

ПРУЖАМ, стручну подр-
шку деци са тешкоћама у
развоју/учењу и њиховим
породицама. 061/618-84-
40. (303483)

ШЉУНАК песак сејанац
одвоз шута малим кипе-
ром, до два кубика
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

МОЛЕРСКО фарбарски
радови, брзо, педантно,
повољно. 063/800-90-97.
(303440`)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством. 063/825-
16-94. (303433)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (302510)

КОСИМ траву тримером,
повољно, дворишта, ба-
ште, воћњаке, шибља. Зо-
ран, 061/683-67-48.
(302655)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ .
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-62-
44. (302552)

ГРАЂЕВИНСКИ радници
траже посао код извођача.
063/246-509. (303373)

КОШЕЊЕ траве триме-

ром, дворишта, плацеви,

воћњаци. 064/932-52-82.

(302952)

ПОТРЕБНЕ раднице за
маркет „Ideal” у Војлови-
ци. 063/106-02-84,
013/333-162. (303041)

ПОТРЕБНЕ жене за клање
живине у пољопривред-
ном газдинству. 064/172-
79-38, 064/365-65-56.
(303486)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у продаји за пицерију
и ресторан. 013/377-230,
064/359-96-62. (303482)

ПОТРЕБНА радница за
разношење кафе на бу-
вљаку. 064/132-98-12.
(303368)

ТРАЖИМ раднике за ауто

перионицу Книћанинова

34 Б. 065/555-53-53.

(303570)

ПОТРЕБАН радник за про-

дају и припрему готових

јела у Београду, Каленић

пијаца. Локал успешно по-

слује десет година. Стални

радни однос. Контакт:

063/863-12-61. (ф)

ПЕКАРИ Rex потребан

радник за продају и пече-

ње пецива на Стрелишту.

Тел. 063/616-66-94.

(303008)

ПОМОЋНА радница у ре-

сторану – кухињи.

062/806-02-58. (303454)

ПОТРЕБАН физички рад-

ник. 062/365-555,

062/164-56-41. (303420)

ПРОДАЈЕМ локал 75 квм,
између Аутобуске станице
и Зелене пијаце.  Тел.
063/226-148. (303348)

ПРОДАЈЕМ локал са ку-
ћом, Новосељански пут
113. 063/838-33-97.
(303489)

ЈНА улица, ретко у пону-
ди, 30 квм, ПР, 24.900
евра. АМК некретнине.
061/262-08-44. (303479)

ИЗДАЈЕМ локал 75 квм,
између Аутобуске станице
и Зелене пијаце. Тел.
063/226-148. (303348)

ИЗДАЈЕМ локале 110 квм,
40 квм, Звезда, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-
250. (303415)

ИЗДАЈЕМ локал од 20

квм, у Панчево, Жарка

Зрењанина 13. 064/184-

87-50. (303421)

ИЗДАЈЕМ локал у Сокаче-

ту од 30 квм. Тел.

063/812-42-83. (303462)

ИЗДАЈЕМ локал 20 квм,

Милоша Обреновића 7-а,

Дома здравља. Тел.

066/333-171. (303457)

ИЗДАЈЕМ две пословне

просторије, сређене, у

Његошевој улици. Тел.

064/140-65-99. (303534)

ПОТРЕБАН кувар/ица са

искуством, за рад у ресто-

рану „Кафана са разло-

гом”,  064/060-50-50

(СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требне раднице. 062/339-

279. (303013)

СПЛАВУ „Какаду” потре-

бан кувар. 062/806-02-58.

(303295)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

065/533-44-13. (302929)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-

ворни људи за поделу

флајера. 063/884-26-32.

(302842)

ИЗДАЈЕМ кућу 50 квм, две

собе, кухиња и купатило.

Намештена у самом цен-

тру код аутобуске станице,

Цара Душана 3, цена 250

евра. Тел. 065/345-34-59.

(303469)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
Војловици без купатила.
5.000 динара. 013/332-
103. (303349)

ИЗДАЈЕМ нове опремљене
станове фирмама и терен-
цима. 064/026-90-54.
(303350)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
плетно намештен стан на
Стрелишту, 56 квм, ЦГ, VII
спрат. 069/467-34-80.
(303383)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан нова Миса.
063/301-511. (303390)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву
90 квм, стара Миса.
063/207-819. (303560)

ИЗДАЈЕМ два стана цен-
тар двособан, ЦГ, V и јед-
нособан дворишни.
064/134-06-08. (303550)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан на Миси са два лежа-
ја погодан за самце, сту-
денте, раднике. 063/871-
80-48. (303519)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
запосленом самцу на дужи
период. 064/336-36-65.
(303538)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера.

063/398-999. (303565)

ИЗДАЈЕМ комплетно мо-

дерно опремљен двоипо-

собан стан 56 квм са пар-

кинг местом, одмах усе-

љив. Ул. Иве Курјачког,

Панчево. 069/341-77-87.

(303564)

ИЗДАЈЕМ собу. 060/031-

07-26. (303530)

ИЗДАЈЕМ стан у Старчеву,

намештен, 100 квм, одмах

усељив, повољно. 061/612-

80-55. (303568)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан на Тесли.

069/424-55-41. (303580)

ИЗДАЈЕМ локал, у центру,

ЈНА 16, 22 квм. 062/242-

545. (303575)

ЛОКАЛ продајем 28 квм 9

+ 12 квм галерија, сређен,

центар. 063/489-958.

(302938)

ИЗДАЈЕМ механичарску

радионицу и магацин.

064/482-65-53. (303076)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,

угао Светог Саве и Браће

Јовановића. 064/231-07-

33. (303104)

ПОВОЉНО издајем локал,

16 квм, у строгом центру.

064/462-83-44. (303374)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру и

трособан стан. 064/167-

16-36. (303576)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Миси, посебан улаз.

Позвати на број 063/775-

29-94 (СМС)

ТЕСЛА за издавање једно-

ипособан, 47 квм, V, ТА,

намештен. 069/744-286.

(303487)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-

намештен стан на Тесли, II

спрат, ТА. 069/258-80-08.

(303490)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан. 065/250-89-

97. (303493)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

нособан стан на Котежу 1.

Тел. 063/167-21-45.

(303501)

ИЗДАЈЕМ кућу на новој

Миси. 065/655-72-88.

(303404)

СОБУ запосленом самцу

издајем на Котежу 1 близу

железничке. 062/377-345.

(303407)

ИЗДАЈЕМ стан Миса.

063/784-22-70. (303413)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан на новој Миси,

звати после 17 сати.

062/693-348. (303427)

ИЗДАЈЕМ мали двособан

стан на новосељанском

путу. Тел. 064/137-48-67.

(303444)

ИЗДАЈЕМ самцу намеште-

ну собу, уппотреба кухиње

и купатила. 013/321-408.

(303449)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру од

01.05. 12.000 динара, цен-

тар, 22 квм, ТА, I спрат.

064/246-05-71. (303435)

ГАРСОЊЕРА намештена,

центар, ЦГ, III спрат, једна

особа, повољно. 064/99-

29-161. (303470)

ТРОСОБАН, центар шири,

приземље, празан, усељив,

ЕГ, две терасе, 72.000, 67,

„Милка М”. 063/744-28-

66. (303487)

ЖЕЛИТЕ хитно да продате

Ваш стан, кућу, локал или

плац, позовите нас, АМК

некретнине, Његошева 12,

061/262-08-44. (303479)

ДОЊИ град, једнособан,

39 квм, 1/1, до улице, сре-

ђен, 25.000, 67, „Милка

М”. 063/744-28-66.

(303487)

КОТЕЖ 1, петособан, 117

квм, две терасе, IV, ЦГ,

60.000, 67, „Милка М”.

063/744-28-66. (303487)

ТЕСЛА, III, двособан, 62

квм, тераса, ЦГ, 46.000,

67. 063/744-28-66.

(303487)

ТЕСЛА трособан, 88 квм,

ЦГ, IV, две терасе, 72.000,

67, „Милка М”. 063/722-

28-66. (303487)

КУПОВИНА станова до 50

квм, исплата одмах, АМК

некретнине, Његошева 12.

061/262-08-44. (303479)

НОВА Миса, једнособан,

I, 34 квм, ТА, 24.000, (353)

„Премиер”. 063/800-44-

30. (303480)

ШИРИ центар, 18 квм, ТА,

усељива, I спрат, 20.000,

„Трем 01”. 063/836-23-83.

(303513)

НЕКРЕТНИНЕ Јовановић,

мењам 58 квм Котеж 2 за

већи на Котежу 2 уз до-

плату. 064/340-37-14.

(303442)

ЦЕНТАР, 77 квм, I, усе-

љив, нов, 1.200 евра/ква-

драт. „Некретнине Јовано-

вић”. 064/340-37-14.

(303442)

СТАН пентхаус, 130 квм +

тавански део 130 квм, 1/1,

110.000 евра. М. Горког

10. 063/721-62-13.

(303451)

КУПУЈЕМ једнособан

укњижен стан до 30.000

евра. 063/225-960 (СМС)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, пла-

цеви, куће за рушење

адаптацију. (67) 063/744-

28-66. (303487)

КУПУЈЕМ од власника јед-

ноипособан стан или дво-

собан на Содари Вардар-

ска 2, 4, 6, I, II и III спрат,

Лава Толстоја као и Те-

слаи Ослобођење.

063/232-757. (303439)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353). „Премијер”.

063/800-44-30. (303480)

ИЗДАЈЕ се комплетно ре-

новиран стан на Стрели-

шту, Улица Вељка Влахо-

вића 21. Цена 150 евра.

Депозит обавезан. Контакт

телефон: 061/149-36-81

(СМС)

СТРОГИ центар, двособан,

реновиран, намештен,

централно, III/VII, 

лифт, тераса, паркинг.

064/159-79-54. (302624)

ДВОРИШНИ стан за изда-

вање, 47 квм, озбиљној по-

родици, улаз у Стару Ми-

су. 063/430-442. (303291)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на

Дорћолу, Београд.

064/417-68-77. (303266)

СОДАРА двособан полу-

намештен стан, издајем.

Тел. 062/852-81-00.

(303019)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

Стрелиште, зграда, III

спрат, празѕн или полуна-

мештен, ЦГ, усељив од 1.

маја. 062/221-205.

(303084)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

44 квм, Котеж II, депозит

за један месец. Тел.

061/323-85-12. (303208)

КУПУЈЕМ стан до 30.000
евра,  укњижен. 063/225-
960 (СМС)

ОЗБИЉНОЈ породици по-

требан стан или кућа за

становање, у замену за

одржавање и плаћање ра-

чуна. 061/273-65-68.

(302614)

ИЗДАЈЕМ дуплекс на Те-

сли, 114 квм, ЦГ, две тера-

се, два кукпатила, пар-

кинг, гаража, власник.

063/321-038. (303573)
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У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 ,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр. 2619/2 КО ПАНЧЕВО, за по-

требе изградње I-вишепородичног стамбеног

објекта са 15 стамбених јединица и 5 гаражних

боксова, спратности Пo+П+3+М и II-вишепородич-

ног стамбеног објекта са 15 стамбених јединица и

6 гаражних боксова, спратности ниско П+П+2+М, у

Панчеву, Аксентија Максимовића бр. 4-а, израђен

од стране атељеа „Студио 3” Панчево, за инвести-

торa „МИО Изградња” д. о. о. Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 29. 04. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу објекта образовања број 1 и број 2,

спратности П+1+Пк, на кат.парцели топ. бр.18130

КО Панчево, у ул. Игњата Барајевца бр. 5, за ин-

веститора Аутономна Покрајина Војводина, изра-

ђен од стране ЈП „Урбанизам”, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 29. 04. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 ,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ. бр. 3628 и 3629 КО ПАНЧЕВО, за

потребе изградње I-вишепородичног стамбеног

објекта са 15 стамбених јединица и 9 гаражних ме-

ста, спратности П+4+Пс и II- вишепородичног стам-

беног објекта са 12 стамбених јединица и 8 гараж-

них места, спратности П+3+М, у Панчеву, Кара-

ђорђева 46, израђен од стране атељеа „Студио 3”

Панчево, за инвеститорa „Provalves Invest” д. о. о.

Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду

трајања јавне презентације од 7 дана, почев од

29. 04. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 
У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50„2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 ,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат. парцели топ. бр. 3386 и 3388 КО ПАНЧЕ-

ВО, за потребе изградње вишепородичног стам-

беног објекта са 35 стамбених јединица, спратно-

сти П+3+Пс, у Панчеву, Драгутина Илкића Бирте

бр. 37, 39, израђен од стране атељеа „Archi Tec”

Панчево, за инвеститорa „Изолација Пан Инвест”

д. о. о. Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду

трајања јавне презентације од 7 дана, почев од

29. 04. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18,

31/19, 37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.

парцели топ. бр. 3193/1 КО ПАНЧЕВО, за потребе

изградње вишепородичног стамбеног објекта А,

спратности По+П+3+М, вишепородичног стамбеног

објекта Б, спратности По+П+2+М и трафо станице

П+0, у Панчеву, Карађорђева бр. 36, израђен од

стране „Evla Engineering” д. о. о, Београд, за инве-

ститорa „FEMA-VT4” д. о. о, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 29. 04. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 ,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат. парцели топ. бр. 4405 КО ПАНЧЕВО, за потре-

бе изградње вишепородичног стамбеног објекта

са 14 стамбених јединица, спратности П+4+Пс, у

Панчеву, Цара Лазара бр.12, израђен од стране

атељеа „Archi Tec” Панчево, за инвеститорa Иг-

њовски Зорана.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 29. 04. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА

У ВАШОЈ КУЋИ: 

• Инфузије, ињекције, катетери,

медицинска нега

• ПРЕГЛЕДИ ЛЕКАРА сарадника

• Лабораторијске анализе у сарадњи 

са лабор. КОНЗИЛИЈУМ

• ВИТАМИНСКЕ ИНФУЗИЈЕ

– за post COVID и остале рековалесценте

AMBULANTA MOBI MED

062/418-561

РАДУЈМО СЕ!!!

У нашој драгој Страдији изнуреној ратовима, пактовима,

гробовима, робовима, лоповима и подлостима сваке врсте...

Требало је да се разболим од короне, па да видим нешто

што ми је срце испунило драгошћу...

Целокупно особље панчевачке Ковид-болнице са толико

љубави, бриге, стручности и преданости приступа сваком

на кога се ова пошаст накострешила, да ми је дошло да

кликнем: Народе, радујмо се, стасали су хероји нашег

времена!
СВЕТИСЛАВ МАРИНКОВ

РАДИМО све врсте моле-

раја, гипс и фасаде. Дого-

вор. 069/159-63-80, 061-

669-65-57. (303411)

КОШЕЊЕ траве, корова,

тример косачица, трактор,

фрезирање баште.

064/867-48-11. (303403)

ЕСВЕ ВРСТЕ физикалија,

разбијање бетона, расчи-

шћавање, одвоз шута, ста-

рог намештаја и слично.

Дејан. 061/626-14-50.

(303406)

РАДИМ изолацију равних

кровова, тераса, купатила,

гаража. 062/235-839,

013/345-874. (303448)

УТОВАР истовар робе,

превоз са радницима или

без, монтажа – демонтажа

намештаја. Дејан.

061/626-14-50. (303406)

ЛЕКТРИЧАР, поправка

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација, Мића. 064/310-

44-88. (303396)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге, хаускајстор Алек-

сандар. 064/157-20-03.

(303406)

МОЛЕРСКО фарбарски

радови, глетовање, крече-

ње, фарбање столарије.

064/171-32-57. (303410)

МОЛЕРСКО фасадерски

радови, глетовање, гипс,

кречење, фарбање стола-

рије. 061/692-23-85.

(303410)

БРАВАР вариоц, капије,

ограде, надстрешнице, га-

раже гелендери, остало.

Злаја. 065/558-45-17.

(303401)

ПЕНЗИОНЕР тражи додат-

ни посао на организацији

посла. 064/157-48-98.

(302908)

КОМБИ перевоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85. 

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(302863)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (303145)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници , повољно, Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (302658)

МОЛЕРСКО фарбарски

радови и обрада шпалет-

ни. 065/842-84-29.

(303409)                       

МОЛЕРСКО фарбарски

радови, гипс, керамика,

ламинат, пензионери по-

пуст. 061/141-38-02,

061/345-51-00. (303502)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-

хиња и канализационих

цеви машинским путем.

062/640-741. (303518)

БЕТОНИРАЊЕ, рушење

кућа, шупа, кошење, оба-

рање стабла, одношење

ствари. 064/122-69-78.

(303516)

ФИЗИЧКИ послови руше-

ње кућа, зидова, бетони-

рања, крчење плацева, ис-

копи итд. 060/035-47-40.

(303516)

ВОДОИНСТАЛАТЕР адап-

тације купатила, поправке

славине, санитарије, вен-

тили, одгушење канализа-

ције. 061/193-00-09.

(303343)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,

стиропор, бавалит, фаса-

де, зидање, малтерисање

европским квалитетом.

063/865-80-49. (303345)

МОЛЕРСКИ радови, фар-

бање столарије и радија-

тора, мајстор Павел.

063/809-66-61. (303353)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика, Лаза.

065/334-23-38. (303569)

БРАЧНИ пар би чувао ста-

рију особу за некретнину.

064/225-03-99. (303358)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

цки радови на крову.

065/535-24-56. (303363)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради

одгушење судопере, купа-

тила поправке, замене, од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (303372)

ЕЛЕКТРИЧАР поправка,

израда инсталација, бојле-

ра, ТА пећи, најјефтиније

у граду. 066/354-412.

(303378)

ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и

помоћ у кући, третман

физиотерапеута. 062/144-

66-94. (303385)

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-

правке нова купатила,

монтажа санитарије.

063/812-48-62. (303388)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венеција-

нери, уграђујем попра-

вљам гуртне. 064/181-25-

00. (303391)

ПРЕВОЗ малим кипером,

шљунак, песак, сејанац,

ризла, утовар, одвоз шута.

060/474-74-57. (303405)
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СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 

РАДНОГ ОДНОСА

1.   Два НАСТАВНИКА за ужу научну

област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– Доктор медицинских наука - стоматологија, спе-

цијализација из области болести зуба и ендо-

донцијa као и остали услови предвиђени Зако-

ном о високом образовању („Сл. Гласник Репуб-

лике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,

73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и Стату-

том Стоматолошког Факултета.

1.   Једног НАСТАВНИКА за ужу научну

област КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

Услови:

– Доктор медицинских наука, специјализација из

области интерна медицина, као и остали услови

предвиђени Законом о високом образовању

(„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017,

27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 –

др. закон) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или

ванредног професора закључује се уговор о раду на

одређено време у трајању од 5 (пет) година, а са

кандидатом изабраним у звање редовног професо-

ра закључује се уговор о раду на неодређено време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 8

(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-

ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-

ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 

на телефон: 013/235-12-92.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Центар Министарства одбране за локалну само-

управу Панчево отпочео је позивање појединач-

ним позивом војних обвезника који се нису одазва-

ли општем позиву за увођење у војну евиденцију у

2021. години .

Увођење по појединачном позиву вршиће се у вре-

мену наведеном у позиву и терминима од 19. 04.

2021. до 31. 05. 2021. године, по следећем редо-

следу:

• Општина Панчево у терминима: 

– Април 2021. године: 19.04., 20.04., 21.04.,

22.04., 26.04., 27.04. и 28.04.2021. године;

– Мај 2021. године: 07.05., 10.05., 11.05., 12.05.,

14.05, 17.05., 18.05., 19.05., 21.05., 24.05., и

31.05.2021. године 

• Општина Ковин у терминима:

– Април 2021. године : 22.04. и 28.04.2021.године;

– Мај 2021. године: 06.05., 13.05., 20.05., 25.05.,

26.05., 27.05. и 28.05.2021.године;

• Општина Опово у терминима:

– Април 2021. године : 23.04. и 29.04.2021.године;

• Општина Ковачица у терминима:

– Април 2021. године: 23.04., 27.04. и 29.04.2021.

године;

• Општина Вршац у терминима: 

– Април 2021. године: 19.04., 20.04., 21.04., и

26.04.2021. године;

– Мај 2021. године: 06.05., 10.05., 12.05., 14.05,

17.05., 19.05., 21.05. и 24.05.2021. године 

• Општина Пландиште у терминима: 

– Април 2021. године: 23.04.2021. године;

– Мај 2021. године: 28.05.2021. године 

• Општина Бела Црква у терминима: 

– Април 2021. године: 22.04. и 29.04.2021. године;

– Мај 2021. године: 06.05., 13.05., 20.05. и

27.05.2021. године 

• Општина Алибунар у терминима: 

– Април 2021. године: 19.04., 23.04. и 26.04.2021.

године;

– Мај 2021. године: 07.05., 10.05., 14.05., 21.05. и

24.05.2021. године 

У назначено време и на наведено место могу се

јавити и војни обвезници који се нису одазвали оп-

штем позиву за увођење у војну евиденцију, а из

било којих разлога нису примили појединачни по-

зив.

Увођење у војну евиденцију вршиће се уз примену

мера заштите од заразне болести COVID-19, те је

потребно да регрути са собом понесу заштитну

маску, држе међусобно одстојање и придржавају

се и осталих препоручених мера заштите.

Неодазивање позиву повлачи законску одго-

ворност у складу са чланом 126. Закона о

војној, радној и материјалној обавези.

Центар Министарства одбране 

за локалну самоуправу

П А Н Ч Е В О

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима 

и садржаја студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада,

Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад поднео је

захтев за одређивање обима и садржаја студије о

процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ

Реконструкције инсталација за аутоматско дозирање

маркера и адитива на аутопунилишту у РНП на к.п.

број 3529/1 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на те-

лефон 021/487-46-90 или на упит на адресу olive-

ra.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@voj-

vodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о приступању изради сту-

дије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 19. 04. 2021. године, донео

је решење о приступању изради студије о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Рекон-

струкција резервоара FB - 1114 у Блоку 11 Рафине-

рије нафте Панчево, на к.п. бр. 3549 КО Војловица

СО Панчево. Истим решењем одлучено је и о оби-

му и садржају предметне студије.

Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад, Блок Пре-

рада, Улица Народног фронта бр.12 из Новог Сада.

Решење о приступању изради Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни пројекат

може се добити на увид у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту живот-

не средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови

Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон

021/487-46-90 или на упит на адресу 

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и 

natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs. 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања обавештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09)објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности 

на Студију о процени утицаја на животну 

средину затеченог стања

Надлежни орган обавештава јавност да је 16. 04.

2021. године донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну средину

затеченог стања ПРОЈЕКТА Постројење за дозира-

ње урее у ложиште котлова BF-9601 и BF-9602 у

Енергани у блоку 9, на к.п бр. 3557 КО Војловица

СО Панчево, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад,

Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о давању сагласности је донето на осно-

ву предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену до-

кументацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8. Студије о проце-

ни утицаја на животну средину затеченог стања,

као и да обезбеди извршавање програма праћења

утицаја на животну средину предвиђеног поглав-

љем 9. Студије о процени утицаја на животну сре-

дину затеченог стања.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину затеченог стања је

коначно у управном поступку. Против овог решења

се може покренути управни спор пред Управним

судом у Београду у року од 30 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ИЗДАЈЕМ механичарску
радионицу и магацин.
064/482-65-53. (303076)

LI MAR COM PANY, израда

и монтажа грађевинске

лимарије и опшивке и

адаптација кровова.

065/293-00-71 (СМС)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, бесплатан превоз

и преглед. 060/07-84-789,

063/77-84-789, Ул. Јована

Рајића 1 (код поште на

Тесли). (303512)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници , повољно, Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (302658)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

востеи и до 10 тона.

063/218-894. (301582)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набија-

ње терена. 063/218-894.

(301582)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47. (301582)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894.(301582)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43.

(301582)

СЕРВИСИРАЊЕ и поста-

вљање климатизационих

система. „Фригосистем

013”, 063/341-837. Унија

сервисера Београд.

(303065)

ТВ и сателитске антене

монтежа, дигитализација

вашег ТВ-а. 064/866-20-

70. (303532)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

кипс,повоњно, пензионе-

рима попуст. 061/626-54-

06. (303552)

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(303567) 

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

столарија, керамика.

065/288-20-19. (303441)

ПОВОЉНО обављам све

врсте физичких послова

поштено, одговорно и пе-

дантно. 061/311-97-69.

(303443)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³,

песак, шљунак, сејанац,

шут, цена по тури 1.500

динара. 064/141-47-39.

(303452)

ПОВОЉНО спуштање пла-

фона и преградни зидови

од ригипса, поставка ке-

рамике. 062/837-84-39,

062/145-59-21. (303544)

ЕЛЕКТРИЧАР, климе, сер-

вис, монтажа, инсталације

бојлери, табле, фрижиде-

ри, шпорети, ТА пећи.

060/521-93-40. (303552)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50. (301582)

ТЕПИХ сервис „Путник”:

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (303571)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (301582)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (301582)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (303417)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98 (303465)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а

четвртком и петком од 8 до 13 сати

СЕЋАЊЕ

на наше вољене, тетку и течу

ИВАНОВИЋ

ВЕСЕЛИНКА СЕКУЛА
шест месеци једна година

Породице: ПЕШЕВСКИ, 

СПАСИЋ и НЕНАДИЋ

(133/ф)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткресивање дрвећа

из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.

(301582) 

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, попра-

вљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”, 013/361-

361, 064/122-68-05.

(303516)  

ПОВОЉНО превозим ки-

пером: песак, шљунак, се-

јанац, утовар, одвоз шута.

064/354-994. (303431)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-

ром, повољно – грађевин-

ски материјал. Утовар, од-

воз шута. 063/754-02-72.

(303451)

ЧУВАМ старије особе од 8

до 17 сати. 060/421-05-91

(СМС)

ПЕНЗИОНЕР из Немачке

тражим слободну жену за

брак до 60 година. Хитно.

061/234-66-43. 

ЦЕНТРАЛА 301-150
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

„ПАНЧЕВЦА” 

ТОКОМ УСКРШЊИХ И

ПРВОМАЈСКИХ ПРАЗНИКА

Петак 30. април

– нерадни дан.

Понедељак 3. мај

– нерадни дан.

Уторак 4. мај

– од 10 до 15 сати.

С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. априла

2021. преминула наша драга

МАРИЈА ЈАНКОВ
1953–2021.

Ожалошћени: супруг ЛАЗА, син БРАНИСЛАВ, ћерке ЈЕЛЕНА

и ДРАГАНА са породицама и остала родбина

(58/303453)

Последњи поздрав комшиници

МАЦИ

од комшија зграде у Војвођанском булевару 10

(69/ф)

МАРИЈА

ЈАНКОВ
1953–2021.

Мама, волим те.

Твоја ћерка

ДРАГАНА

(59/303453)

Спавај мирно драга наша

БУБО

Ми смо ту. Уз тебе. А твој Аца те чека...

ДАЦА, АЊА, ДРАГАНА и ПЕРА

(77/303495)

Последњи поздрав нашој драгој

БУБИ

од брата ДРАГАНА, АСМЕРЕ и ДЕНИЈА

(78/303495)

Последњи поздрав

снаји

МАРИЈИ

ЈАНКОВ

од девера

ДРАГОМИРА

са породицом

(84/303503)

МАРИЈА

ЈАНКОВ

Напустила си нас из-

ненада без поздрава.

Туга је велика.

Твоји: ЉУБА, 

ДОБРИНКА са децом

(105/303529)

С тугом и болом обавештавамо да је 15. априла 2021, у 79. години,

преминуо наш драги супруг, отац и деда

БРАНКО ЋУКОВИЋ

Сахрана је обављена 17. априла 2021, на гробљу у Качареву.

Ожалошћени: супруга ДОБРИЛА, ћерка АНИКА, син РАЈКО, 

снаја ТАМАРА, зет ДАНИЛО, унучад МИЛА, ФИЛИП, 

БОГДАН и НАЂА

(68/303471)

Последњи поздрав драгом куму

БРАНКУ ЋУКОВИЋУ

Породица КОШУТИЋ

(122/303548)

17. априла 2021. у 85. години, преминуо је наш

драги

ЈОВАН ГАЈИЋ
1937–2021.

Сахрана је обављена 20. априла 2021. године на

Католичком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ВЕРА, ћерка ВЕСНА, 

родбина и пријатељи
(27/303386)

После краће болести, 14. априла 2021. године

преминуо је наш ујак

ЖИВОЈИН СТЕВАНОВИЋ

Сахрана је обављена у недељу, 18. априла 2021.

године на Католичком гробљу у Панчеву.

Његови: сестричина СНЕЖАНА

и сестрић ЗОРАН
(5/303333)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ

ВИШЊИЋУ

од породице

ЦВЕЈИН

(30/303392)

СВЕТИСЛАВ МАРИНКОВ
1950–2021.

Са тугом вас обавештавамо да нас је 20.

априла заувек напустио наш драги тата,

деда, песник, филозоф, математичар, ша-

хиста и још много тога, али пре свега ве-

лики човек.

Ожалошћени: синови ЂУРА и МИЛУТИН,

унуци АРСЕН, ГАВРИЛО и МИХАИЛО и

снаје ИВАНА и ОЛГА

(113/303542)

Последњи поздрав

УЈКИ

од његових АНДРИЋА

(130/303577)

Последњи поздрав мајци

ГРАНКИ МИКИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ДРАГОЉУБ и снаја ОЛГИЦА
(111/303539)

Последњи поздрав мајци

ГРАНКИ МИКИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ДРАГАН, снаја ЗОРКА и унуци ИВАН и МИЛИЦА
(112/303539)

Последњи поздрав нашој баби

ГРАНКИ МИКИЋ

Хвала ти на доброти.

Твоји унуци БРАНИСЛАВ и МИЉАНА са породицама
(110/303539)

Последњи поздрав

СТЕВИ

Пријатељи из Клуба

инвалида рада

„Тесла”

(66/303467)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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После тешке болести, 8. априла 2021. упокојио се наш

ЗОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
1962–2021.

Последњи поздрав од породице ЦВИЈИЋ

(13/303359)

С великом тугом и болом опраштамо се од нашег драгог и

вољеног

ТУГОМИРА ЛАЗАРЕВИЋА
1949–2021.

који нас је напустио 14. априла 2021. после краће болести.

Твој одлазак никада неће прекинути топлину, пажњу и љу-

бав које си нам несебично пружао.

Заувек ћеш остати у нашим срцима сачуван од заборава.

Твоји најмилији: супруга МИЛИНКА, син БОЈАН,

снаја ДАНИЈЕЛА и унуци ЈЕЛЕНА и ЛУКА

(14/303360)

Последњи поздрав
супругу, оцу и деди

МИОДРАГ

ПЕТРУШЕВИЋ

ДАЦКЕ
од супруге ПЕНЕ, 

ћерке ВЕСНЕ
и ЖАКЛИНЕ

са породицама
(41/303419)

Последњи поздрав
вољеном

МИОДРАГ

ПЕТРУШЕВИЋ

ДАЦКЕ
од сестре ВЕРЕ, 

зета СЛАВЕТА
са породицом

из Скопља
(40/303419)

Вечни помен брату

МИОДРАГ

ПЕТРУШЕВИЋ

ДАЦКЕ
Код вољених и вечних
си отишао.

Сестра МАРЕ и зет

ДРАГАН ВОЈВОДИЋ
(39/303419)

Последњи поздрав

стрицу

МИОДРАГ

ПЕТРУШЕВИЋ

ДАЦЕ

од ГОРАНА

и МАРЈАНА
(42/303419)

Последњи поздрав драгом брату, деверу и стрицу

ТУГОМИРУ

од брата МИЛЕТА, снаје МИЦЕ и братанице

ИВАНЕ и ЈАСНЕ с породицом
(21/303375)

Нека твоја добра ду-

ша почива у миру са

анђелима

МИОДРАГ

ПЕТРУШЕВИЋ

Сестра НАДА

и сестричине

ВЕРИЦА и ЉИЉА
(57/303450)

Драгом и поштованом

ВУКМАНУ САКОВИЋУ

Последњи поздрав од Миланових другара: СЛАЂА, КОМА,

МИЛАН, ТИХА, МИТАР, ЗУБА, МОМА, МАКИ, ПАЧЕ, 

БОРИС, ЂЕРА и КАЛЕ

(114/303543)

Последњи поздрав

најдражој стрина

ОЛГИ

од СРЂЕ и ЗОКЕ

са породицом

(86/303506)

Последњи поздрав

својој снајки

ОЛГИ

од ЗОРАНА

и ДРАГЕ

(87/303506)

Последњи поздрав драгој комшиници

ОЛГИ МИХАЈЛОВ
1959–2021.

од комшија у Б. Јовановић 33-е
(88/303505)

Последњи поздрав

ОЛГИ МИХАЈЛОВ
1959–2021.

Ожалошћени: супруг РАЈКО, 

ћерка МАРИЈАНА, син СЛОБОДАН, 

зет МИРКО, снајка САЊА

и унуке АНАСТАСИЈА и СРНА
(89/303506)

ОЛГИЦА

МИХАЈЛОВ

Последњи поздрав

драгој и вољеној

јетрви и стрини

од породице

МИХАЈЛОВ

(91/303508)

Bon voyage

БУБИ

Твоја ШИМБА

(123/303553)

У 58. години преминула је наша

ЉУБИЦА ЛАЛОВИЋ БУБА
1963–2021.

Сахрана је обављена 20. априла 2021. године.

Ожалошћени: сестре ВЕСНА и МАРА и брат ЛАЗАР са породицама

(20/303370)

Последњи поздрав мом

БРАЋЕЛИ

Почивај у миру.

РАЈКО са породицом

(70/303473)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ПО ПУСТ

свим рад ним да ни ма

осим сре дом.

Последњи поздрав

тетки БУБИ

БОБАН

са породицом

(124/303553)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА”

ТОКОМ УСКРШЊИХ 

И ПРВОМАЈСКИХ ПРАЗНИКА

Петак 30. април – нерадни дан.

Понедељак 3. мај – нерадни дан.

Уторак 4. мај – од 10 до 15 сати.
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ДРАГАН РАДОЈКОВИЋ ЧАЧАК
1. XII 1960 – 13. IV 2021.

Последњи поздрав од пријатеља: 

СТР СЛАВИЦА, ПЕЂА, КУМ ДРАГАН, ПЕРА,

ДУЈА, БЕЛИ, ФРЕНКИ, БОШКО, ДРАГАН

ДЕБЕЛИ, ДРАГАН, ЈОВА и ЈЕРЕМА

(11/303356)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ
1. XII 1960 – 13. IV 2021.

Колектив пекаре „Мића”
(12/303357)

Последњи поздрав

ЂУРЂЕВКИ СТЕВАНОВСКИ
1930–2021.

Супруг: АЛЕКСАНДАР, син ДРАГАН, 

снаја ЉУБИНКА и унуке ЈУЛИЈАНА и САНДРА

са породицама

(17/303365)

Последњи поздрав нашем драгом деки, тати и супругу

БАНЕТУ ПЕТРОВИЋУ
1946–2021.

Твоји најмилији

(25/303377)

Последњи поздрав вољеном ујаку

БРАНИСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ

Хвала ти за све године које смо провели заједно.

Нека те анђели чувају добри човече.

НАТАША и БАНЕ

(37/303418)

Последњи поздрав драгом ујаку

БРАНИСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ

С љубављу САША, ДЕЈАНА и ДАНИЛО

(38/303418)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ

ПЕТРОВИЋУ

од брата ДРАГОЉУБА

са поодицом

(36/303412)

Последњи поздрав драгом и поштованом

БАНЕТУ ПЕТРОВИЋУ

ОБРЕН, МИЛЕНА, МАЈА и САЊА са породицама

(23/303377)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БАНЕТУ ПЕТРОВИЋУ

Породица СТЕВАНОВИЋ

(24/303377)

БАНЕ

ПЕТРОВИЋ

Последњи поздрав

другару и комшији

од породице

СТАМЕНОВИЋ

(43/303424)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БАНЕТУ

од породице ДЕЈАНОВИЋ
(55/303446)

Последњи поздрав драгом куму

БРАНИСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ
1946–2021.

(56/303447)
                                    од кумова ВУКАДИНОВИЋА

Вољеном пријатељу

БАНЕТУ ПЕТРОВИЋУ

Остајеш у срцима: АНЕ, МИЋЕ, ДАЦЕ и ЈАСМИНЕ

(71/303478)

Последњи поздрав поштованом и вољеном

БАНЕТУ

од ДРАГИЦЕ ПЕТРОВ и породица ЈОВАНКИЋ и

БОЖИЋ
/79/303496)

БРАНИСЛАВ

ПЕТРОВИЋ

Драги ујаче, хвала ти за

сву доброту и љубав ко-

ју си нам пружао. Живе-

ћеш заувек у нашим ср-

цима.

ДИМИТРИЈЕ, ГОЦА

и НЕНАД
(81/303498)

Последњи поздрав

нашем драгом

БРАНИСЛАВУ

ПЕТРОВИЋУ

Породица

БУДИША

(95/303517)

Последњи поздрав

СПЕРЛИН САВИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: ВЕРА, син ГОРАН са породицом
(121/303547)

Последњи поздрав нашој вољеној

МЕВЛУДЕ КУРТОВСКИ
11. II 1948 – 18. IV 2021.

Хвала за несебичну љубав, сваки савет и

укор. 

Остаћеш наша зезда водиља.

Ћеркe АЛМА и АЛМИРА са породицама

(129/303574)

Отишао је у вечност

наш драги

БАНЕ

С неизмерном тугом

ДУЦА и ПЕРА

са децом

(64/303459)

Последњи поздрав

РАДЕНКУ

ТРНИНИЋУ

од комшија

БОЖИЦЕ, ВЕСНЕ

и МИЛАНА

(22/303376)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

НИКОЛИ РАДАКУ
1958–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга ВЕСНА и ћерке

ЈОВАНА и МИРЈАНА са породицама

(99/303523)

Последњи поздрав драгом брату

НИКОЛИ РАДАКУ

Нека те анђели чувају.

Сестра ЂУРЂЕВКА са породицом

(97/303522)

Драгом паши

НИКОЛИ РАДАКУ
1958–2021.

од ДРАМИЋАНИН ДРАГАНА са породицом.

Живећеш заувек у нашем сећању и мислима.

(98/303523)

Последњи поздрав драгом течи

НИКОЛИ РАДАКУ

од НЕВЕНЕ са ВОЈИНОМ и АНЂЕЛОМ

Нека те анђели чувају.
(104/303527)

Последњи поздрав драгој ујни

РАДМИЛИ РАДОЈКОВИЋ

Нека твоја добра душа почива у миру.

Породице: МИЛОШЕВИЋ, ЛИЦИКАС и ПАЛ

(3/303329)

С љубављу се опраштамо од драгог супруга, оца и деке

ДУШАНА ЦВЕТАНОВИЋА

1943–2021.

Ожалошћени: супруга БИЉА, син МИЛАН, 

ћерка СВЕТЛАНА, зет ВОЈИСЛАВ, снаја ИВАНА

и унуци НЕНАД и ДУШАН

(19/303369)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

ЦВЕТАНОВИЋУ

од породице

ШАПОЊА

(33/303397)

Последњи поздрав

комшији

ДУЛЕТУ

од породице

ДАВИНИЋ

(74/303491)

Последњи поздрав

стрицу

ДУШКУ

ЦВЕТАНОВИЋУ

од синовице

СНЕЖАНЕ

и унука СТЕФАНА

(76/303494)

Последњи поздрав драгој нашој

ЉИЉИ

За све лепо и посвећено нама, увек у нашим мислима.

ДАРИО, НАТАША и УРОШ МАРКОВИЋ
(2/303328)

Последњи поздрав

МИЈИН БОРИСЛАВУ
1946–2021.

од брата СЛАВКА са породицом
(35/303400)

Са великим болом и тугом опраштамо се

од наше

СТОЈАНКЕ МАЉКОВИЋ
1957–2021.

Сахрана је обављена 22. априла 2021. на

православном гробљу у Сурчину.

Волимо те заувек.

Твоји: супруг РАДЕ, ћерке БОЈАНА и

РАНКА, зетови ДЕЈАН и ЖЕЉКО и унуци

НАЂА, ЛАЗАР, ЛАНА, ЂОРЂЕ и НИКОЛА
(116/303546)

СТОЈАНКА МАЉКОВИЋ
1957–2021.

Мајчице моја...

Лавице моја...

ако ти ниси издржала, онда је заиста било не-

издрживо.

Воли те твоја БОЈАНА

(119/303546)

Последњи поздрав прији

СТОЈАНКИ МАЉКОВИЋ

од пријатеља ЗОРАНА, БЕБЕ

и ЖЕЉКЕ МАЛЕТИЋ

(118/303546)

Последњи поздрав прији

СТОЈАНКИ МАЉКОВИЋ

ДУШАНКА и БОЈАН ШТРБАЦ

(117/303546)

СТОЈАНКА МАЉКОВИЋ

Драга мама...

сад мирно спавај.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Нека те анђели чувају...

Твоја ћерка РАНКА, зет ЖЕЉКО

и унуци ЂОРЂЕ и НИКОЛА
(115/303546)

Последњи поздрав

СТОЈАНКИ

МАЉКОВИЋ

од девера МИЛАНА,

јетрве МИЛЕНЕ,

ИЛИЈЕ и ДУШАНА

МАЉКОВИЋА

(120/303546)

Последњи поздрав

СТОЈАНКИ

МАЉКОВИЋ

од кумова

ТОМОВИЋА

(131/303578)

Последњи поздрав

драгој колегиници

МИРИ

НЕДЕЉКОВИЋ

од пензионера

„Змајеве”

(48/303430)
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Драгој супрузи

ЈОВАНКИ ТОПАЛОВИЋ
19. I 1945 – 15. IV 2021.

Последњи поздрав од супруга РАДОЈЛА

(60/303455)

Последњи поздрав драгој мами

ЈОВАНКИ ТОПАЛОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ГОРАН, снаја НЕВЕНА и унука ЈЕЛЕНА

(61/303455)

Последњи поздрав драгој мами

ЈОВАНКИ ТОПАЛОВИЋ

С великим болом се опраштамо од тебе мама,

али с поносом ћемо чувати успомену на тебе.

Хвала ти за све што си нам пружила у животу.

Ћерка ГОРДАНА, зет ЗОРАН

и унуци МАРКО и НЕМАЊА

(62/303455)
МИЛОРАД САВИЧИЋ ДУГИ

Последњи поздрав драгом колеги

од другара из Фабрике ПВЦ

(10/303355)

МИЛОРАД САВИЧИЋ

Последње збогом нашем деда Бати.

Твоји: ЦЕЦА и МИЦИКА

(26/303380)

Последњи поздрав куму

МИЛОРАД

САВИЧИЋ

ДУГИ

Искрено саучешће по-

родици.

ЈЕФТА са породицом
(90/303507)

МИЛОРАД САВИЧИЋ

ДУГИ

Последњи поздрав нашем колеги, и

пре свега пријатељу Дугом, од његовог

СИТ-а.

Синдикат инжењера и техничара

„Независност”

(102/ф)

МИОДРАГ САВИЧИЋ

Последњи поздрав од комшија

у Војвођанском булевару 52.

(103/ф-405)

С тугом и болом се опраштамо од наше вољене

сестре и тетке

ЈОВАНКЕ ТОПАЛОВИЋ

Остаћеш у нашим срцима.

МИЛОШ, ЂОРЂЕ и ВАЊА са породицом

(100/303524)

САША

ВЕЧАНСКИ

Прошле су три годи-

не откaда си отишао.

Угасила се наша сре-

ћа. Сузе не стају, бол

не престаје а туга не-

измерна.

Вечно неутешни

мајка и отац

(34/303399)

ДУЛЕ

КАЈАЛИЋ
1958–2013.

У души и срцу заувек

нам недостајеш.

Мајка ЈОВАНКА

са децом
(45/303425)

27. априла навршава се
пет година откако није
са нама наш вољени

ЖИВАН

НЕДЕЉКОВИЋ
Године пролазе, али не
бришу успомене на те-
бе. Вечно ћеш живети у
нашим срцима.

Твоји најмилији
(132/и)

Наша

ЉИЉА

од свих вољена, оти-

шла је сунчаним пу-

тем без повратка.

Чуваће нас и кришом

нас гледати. Тужни

смо без ње.

„Она спава, 

пустите је нека спава”

Породица

МЛАДЕНОВИЋ

(4/303330)

БОЖИДАР

МАРЕК

Последњи поздрав

Мартинином

и Маринином тати

од СОЊЕ, МАРИНЕ,

НЕВЕНЕ, ЈОВАНЕ

и МИОНЕ
(73/03486)

Последњи поздрав нашем драгом сину, супругу,

оцу и деди

МАРЕК БОЖИДАРУ

Чуваћемо те од заборава.

Нека те анђели чувају.

Мајка АНА, супруга ВЕРОСЛАВА, 

ћерке МАРТИНА и МАРИНА са породицама

(106/303529)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МАРЕК БОЖИДАРУ

Рано си прекинуо тек започето дружење!

Пријатељи ДУШАНКА и ДРАГИША ГИЛЕ

(107/303529)

Последњи поздрав

нашем драгом

БОЖИ

Недостајаћеш нам.

Породице СТАНЧУ

и МАТИЋ

(108/303529)

Последњи поздрав

БОЖИДАР МАРЕК

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Породице МАРЕК, ВЛЧЕК и СТАНИСАВЉЕВ
(109/303537)

Последњи поздрав нашем драгом

БОШКУ

Породица ЛОЦИ

(96/303520)

СЕЋАЊЕ

29. априла навршавају се четири године откада

није са нама наш драги

СИМА СТЕФАНОВИЋ

Заувек у срцима твојих: АНЂЕЛКЕ, 

МИЛАНА и РАДОЈКЕ

(128/303563)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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СЕЋАЊЕ

2013–2021.

КОСТА

ЊАМЦУЉ

Много нам недоста-

јеш. Никада те неће-

мо заборавити.

Твоји најмилији
(9/303347)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ
24. IV 2009 – 2021.

Заувек: ЈОВАН и ЉУБО

(18/303366)

26. априла 2021, у 10.45, одржаће се четрдесе-

тодневни помен нашем драгом

ДУШАНУ ЖИВКОВИЋУ
1963–2021.

Дани пролазе, бол остаје, сећања на тебе не

бледе. Нека твоја добра, племенита душа почи-

ва у миру. Заувек ћеш остати наш херој, узор и

снага. Много нам недостајеш. Нека те анђели

чувају.

За тобом вечно тугују и у срце те носе:

супруга МИЉАНА, син ДЕЈАН

и ћерка МАРИЈА са породицама

(28/303387)

ДУШАН ЖИВКОВИЋ
1963–2021.

Трагови твог живота, мисли и заједничких тре-

нутака ће увек бити ту.

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Остајеш у нашим срцима. 

Сестра БОРЈАНКА, зет ВЕЉКО

и сестрић АЛЕКСАНДАР са породицом

(29/303387)

СЕЋАЊЕ

КОСТА УВАЛИН
1986–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

(44/303425)
                                                                     Породица УВАЛИН

24. априла навршава се шест месеци откада није

са нама

МАРИЈА ИВАНКОВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Супруг МАРКО, син ИВАН, 

унука ИВАНА и МАРТИН, унук БОБА, 

праунуке КАТАРИНА и НИНА и сестра РОЗА

(54/303445)

У суботу, 24. априла

2021. на гробљу у Ја-

буци, дајемо годи-

шњи помен нашој

драгој

МИЛИЦИ

СПАСОВСКИ
1940–2020.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији: 

син ДРАГАН

с породицом

и ћерка СЛАВИЦА
(65/303466)

СЕЋАЊЕ

РАКОЧЕВИЋ

ВУКОСАВА БРАНИСЛАВ
2016–2021. 2006–2021.

Поштовање и љубав према родитељима смрт не прекида. 

Ви нам све више недостајете.
Ваши најмилији

(31/303394)

Девет година није са нама наш драги

ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ
дипл. инг. саобраћаја

1944–2012.

С љубављу у сећању.

Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, син ИВАН,

сестрићи из Новог Сада са породицама

и породица ВУЧИЧЕВИЋ из Загреба
(83/303499)

Прошле су две годи-

не откако ниси са на-

ма

СТЕВАН

ПЕРАК

Недостајеш.

Твоја породица

(80/303497)

У недељу, 25. априла 2021, у 11.30, на Новом гро-

бљу, дајемо четрдесетодневни помен нашем

драгом

ДРАГАНУ ВУКОВИЋУ

Живећеш у нашим срцима док год и ми живимо.

Твоја супруга СТОЈАНКА, ћерке СНЕЖАНА

и СЛАЂАНА, унука МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА

са породицом
(82/303500)

Година по година...

3 3

ПЕТКО СТЈЕПАНОВИЋ АНЂА СТЈЕПАНОВИЋ

САЈА рођ. Дувњак
25. IV 2017. 28. VI II 1986.

четири године 35 година

Оставили сте довољно светлости у мој живот.

Драгим родитељима вечно захвална ћерка СЛАЂАНА

са породицом
(94/303511)

IN ME MO RI AM

СЛОБОДАН

БРИТВЕЦ
1984–2011.

(92/303509)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО СТЕФАНОВИЋ
1937–2001–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син МЛАДЕН са породицом
(93/303510)

27. априла 2021. навршавају се четири године од смрти нашег

ДРАГУТИНА СЕКУЛИЋА
1933–2017.

Воли те твоја супруга МИЛОСАВА са породицом

(101/303526)

Обавештавамо родбину и
пријатеље да ће се четрде-
сет дана одржати 28. апри-
ла 2021, у 11 сати, на Новом
гробљу

МИЛУНКА

СТЕФАНОВ
1949–2021.

Вечно си у нашим срцима.
Ћерка СОЊА и брат СРЕТЕН

(125/303555)

Моји најдражи, најмилији

КАНАЧКИ

сестрица и бата

СТЕВАН и ЈАСМИНКА

Пре седамнаест година су напустили овај наопаки свет,

у размаку од 52 дана. Јасминка 1. маја, Стеван 22. јуна

и у Ријеци почива, оставивши неизлечиви бол, тугу.

Сестра ЉИЉАНА
(127/303559)

РАДУНКА АНТИЋ

Башо, прошла је година, јако недостајеш.

Твоји најмилији

(126/303556)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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СЕЋАЊЕ на

ДРАГОСЛАВА ВЕЉКОВИЋА
2019–2021.

Волели смо те до неба, туговаћемо до гроба.

(1/303052)

                           

Твоја ЗОКА, наша деца и унук НЕЦА

24. априла 2021. навршава се десет година отка-

ко није са нама наша драга

НАДА ГВОЗДЕНАЦ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг ПАВЛЕ, 

ћерка МИРЈАНА, унука АНТОНИЈА, 

унук АЛЕКСА и зет ВЛАДИМИР

(6/303336)

МИЛАН

ЧУБРИЋ
20. IV 1998.

Владимировац

Прошло је много го-

дина а ја те стално

помињем и носим у

срцу.

Твоја ћерка

ДУШАНКА

са породицом

(7/303342)

СЕЋАЊЕ

ЗЛАТА

ПАВЛОВСКИ
22. IV 2011 – 22. IV 2021.

С поносом те помиње-
мо, с љубављу те чувамо
у срцима.

Твоји најмилији
(8/303344)

РАДОМИРОВИЋ

САВОТИЈЕ МАКСИЈАНА
1999–2021. 2011–2021.

Године лете, време одлази, али бол за родитељи-

ма никада не пролази.

Ваши: син и ћерка

(16/303364)

Прошло је шест месеци откако нас је на-

пустила наша драга

ЗОРИЦА ЂУКИЋ
1941–2020.

али ће увек бити са нама, учествовати у

нашим радостима и тугама, као што је

увек учествовала.

БИЉА, ЖИВА, АЦА и СТРАХИЊА

(15/303361)

Драги наш

ДУШАН

МАТИЋ
25. I 1950 – 25. IV 2020.

Прошла је година, а

остала је празнина и

туга, увек ћеш бити у

сећању твојих најми-

лијих.

НАДА, ПЕЂА, ОЉА,

АЛЕКСА, СОФИЈА

и НИНА

(32/303395)

28. априла 2021. го-

дине навршава се че-

трдесет тужних дана

без наше вољене мај-

ке и баке

ВЕРИЦЕ

ТРАИЛОВ

Вечно ћеш живети у

нашим срцима и ми-

слима.

Твоје: БРАНКА

и АЊА

(46/303429)

28. априла 2021. године
навршава се четрдесет
дана откада није са на-
ма наша

ВЕРИЦА

ТРАИЛОВ
Увек ће је се радо сећа-
ти и чувати од заборава
ВАСА са породицом

(47/303429)

24. априла навршава се осам претужних година

без мог јединог сина

ЂУКЕ САНАДЕРА
2013–2021.

Ђорђе мој, болу мој непреболни, анђеле најлеп-

ши... Где год да сам у мојим мислима и срцу си

увек ти...

Воли те највише твоја мама

(51/303437)

ЂУКА САНАДЕР
2013–2021.

Године пролазе, али не и љубав према теби.

МАЈА

(49/303436)

Осам претужних година без мог пријатеља

ЂУКЕ САНАДЕРА
2013–2021.

И даље си ту, и заувек ћеш бити... Воли те брат!
(53/303438)                                                                                                         КРЛЕ

ЂУКА

САНАДЕР
2013–2021.

Увек си у мојим ми-

слима.

Тетка ЗАГА
(50/303436)

ЂУКА

САНАДЕР
2013–2021.

Ђука наш, вечно за

тобом пати и болује

бака ВИДА и тетка

МИРА.

Волимо те.
(52/303437)

СЛАВОЉУБ РАДИЋ
1947–2020.

Прошло је шест месеци без нашег вољеног Славољуба,

талице, деде и прадеде.

Били смо уз тебе, заједно се борили против тешке и

опаке болести, али је она била јача од нас.

Увек ћемо те волети и сећати се твоје бесконачне љу-

бави према нама. 

Твоји најмилији: НАДА са децом
(63/303458)

24. априла, у 11.30, на Старом православном гробљу даћемо годи-

шњи помен нашем вољеном

РАТКУ РАЈАЧИЋУ РАЛЕТУ
28. IV 2020 – 28. IV 2021.

Памтимо твој осмех, доброту и љубав и чувамо те од заборава.

Вечно захвални што си био део наших живота.

Породице: КЕБИЋ, РАЈАЧИЋ, ЈАЊИЋ и ДУРКОВИЋ

(67/303468)

Сећање на наше драге

КРСМАНОВИЋ

НАДА РАДОМИР
2019–2021. 2016–2021.

С љубављу и поштовањем ваши: ЈОВАНКА, АНДРИЈАНА и АЛЕКСАНДАР

(72/303481) 

22. априла 2021. навршава се седам година од

смрти

др ЈОВАНА КРКОБАБИЋА

Великог борца за права пензионера и очување

социјалног статуса ове категорије становништва

као и борца за слободу, социјалну правду и ста-

билност Републике Србије.

ПУПС Градски одбор Панчево
(75/303492)

Шестомесечни помен

МИРЈАНИ

ЈОСИМОВ
Вечно живиш у нашим
срцима и чувамо те од
заборава!

Син СТЕВАН, снаја
СЛАВИЦА и унуци

ВЛАДИМИР, ДЕЈАН
и САЊА
(85/303504)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Шест утакмица –
шест тешких
искушења

У суботу против
„фењераша”
из Краљева

После две узастопне победе и
освојених бодова, с којима је
одскочио у групу тимова „изнад
црте”, панчевачки Железни-
чар је прошлог викенда путо-
вао у Власотинце, где је одме-
рио снаге с лесковачком Дубо-
чицом.

Ипак, љубитељи најважније
споредне ствари на свету у
Панчеву и околини неће по
лепом упамтити 28. коло Прве
лиге Србије. „Дизелка” је зау-
стављена, остала је без бодо-
ва, али је и даље у групи тимо-
ва који, када би се првенство
сада завршило, не би испали
из лиге. Био је то директан
дуел екипа које се боре за
опстанак у прволигашком дру-
штву. Дубочица се у досада-
шњим утакмицама показала
као веома чврста екипа, која
је многим фаворитима помр-
сила рачуне. Самим тим што
су играли на свом терену,
Лесковчани су важили за бла-
гог фаворита и пре почетка
сусрета.

„Дизелка” из Панчева није
допутовала с белом заставом,
али домаћи тим као да је за
нијансу више желео победу.
До ње је стигао у последњим
тренуцима меча: Дубочица–
Железничар 2:1 (0:0).

Поред тога што је био лишен
помоћи неколико стандардних
првотимаца, панчевачки тим
је приказао најслабију парти-
ју у пролећном делу шампио-
ната. После првог полувреме-
на, без великих шанси и без
голова, Дубочица је повела у
73. минуту, казнивши несмо-
треност у одбрани гостујућег
тима. „Жеља” је само неколи-
ко минута касније поготком
Предрага Сикимића изједна-
чио на 1:1, па је и поред сла-
бијег издања имао активан
резултат. И када се очекивало
да ће меч бити решен без
победника, да ће вредан бод
отићи у Панчево, домаћини су
у последњим тренуцима иско-
ристили грешку гостију и сти-
гли до победе.

Железничар није био миље-
ник спортске среће на стадио-
ну „Росуља”, али општи ути-
сак с тог сусрета јесте да су се
поједини играчи прерано опу-
стили мислећи да ће ривал
унапред да се преда.

Утакмица у Власотинцу је
била – и прошла. Пораз од

Дубочице, тачније однос поје-
диних момака према дресу
који носе, узбуркао је мало
атмосферу у клубу, али можда
је дошао у прави час, пред
шест одлучујућих утакмица
за опстанак у Првој лиги
Србије...

Због тога је у уторак, 20.
априла, у просторијама клуба
одржана конференција за
новинаре, на којој су говори-
ли председник Железничара
Зоран Наунковић и шеф струч-
ног штаба Драган Аничић.

– Пре свега желим да вам
захвалим што сте се одазвали
позиву да дођете на редовну
конференцију за новинаре
нашег клуба, којом најављује-
мо утакмицу 29. кола Прве
лиге коју ћемо у суботу оди-
грати против Слоге из Краље-
ва – рекао је први човек пан-
чевачке „дизелке” у обраћању
представницима бројних
медијских кућа и наставио:

– Пре месец дана, када сам
говорио на истом овом месту,

желео сам да дам подршку
стручном штабу и играчима
пред шест јако важних утакми-
ца. Успели смо да освојимо
десет бодова од могућих осам-
наест, али желим да истакнем
да смо надиграни само у Лаза-
ревцу, од Колубаре, која се бори

за улазак у Суперлигу. У неким
мечевима нисмо имали ни
спортске среће, а у мечу про-
тив Трајала смо незаслужено
поражени. Одлична игра и хра-
брост фудбалера красиле су
нашу екипу све до гостовања у
Власотинцу. У припреми утак-
мице управа клуба и стручни
штаб учинили су све да екипа
спремно дочека дуел с директ-
ним конкурентом у борби за
опстанак. Ипак, било је то нај-
слабије издање Железничара
овог пролећа. И не говорим сада
о поразу, који је стигао с голом
у 93. минуту, већ о лошем при-
ступу појединаца. Као што су
били награђивани за победе,
тако ће сада бити и казни. Ипак,
ја и даље верујем у наш тим и
стручни штаб. Имају пуну подр-
шку и сигуран сам да ћемо на
свакој наредној утакмици бити
опет прави. Верујем да ћемо у
преосталих шест утакмица осво-
јити довољан број бодова и обез-
бедити опстанак у прволига-
шком друштву, што и заслужу-
јемо. Такође, искористио бих
ову прилику да честитам нашој
омладинској екипи и тренеру
Зорану Нешковићу, јер су се
пласирали у плеј-оф Омладин-
ске лиге Војводине, где ће игра-
ти и против суперлигашких клу-

бова као што су Војводина,
Спартак, Бачка... То је само
наставак успешног низа мла-
ђих категорија Железничара,
који траје већ пуну деценију.
Фудбалски клуб Железничар
омогућује деци да се бесплат-
но баве фудбалом, не наплаћу-
јемо чланарину, а малишани
то враћају одличним резулта-
тима – готово у даху говорио је
Зоран Наунковић.

Своје виђење претходног
кола, али и онога што „дизел-
ку” очекује у наредним дани-
ма, имао је и Драган Аничић,
тренер који је у пролећном
делу првенства, заједно са сво-
јим сарадницима, препородио
Железничар.

– Не бих рекао да се момци
нису трудили на гостовању у
Власотинцу, већ да су одсту-
пили од нашег начина игре.
Морали смо да будемо агре-
сивнији, нисмо смели да игра-
мо онако како то жели наш
ривал. Прескакали смо игру,
бежали од одговорности...
Заслужили смо пораз јер нисмо
били довољно храбри. Исто
бих причао и да смо освојили
тај бод, јер мене интересује
пре свега напредак у нашој
игри. Момци који нису били
на нивоу сазнаће то у нашим
интерним анализама, али сва-
како да велику одговорност
сносим и ја. Морамо да се
издигнемо изнад ове ситуаци-
је. Једва чекам да се вратимо
на стари пут. Сигуран сам да
ћемо у утакмици са Слогом
показати право лице. Иако је
последњи на табели, тим из
Краљева има неколико игра-
ча са суперлигашким иску-
ством. Неће нам бити лако,
као што ни многим фавори-
тима није било лако против
неугодних Краљевчана, али
обећавам да ће љубитељи фуд-
бала у Панчеву поново видети
старог „Жељу” и да ћемо побе-
дити – с много оптимизма и
великом дозом позитивне енер-
гије поентирао је тренер Дра-
ган Аничић.

Утакмица између Железни-
чара и Слоге из Краљева на
програму је у суботу, 24. апри-
ла, од 16 сати. Биће одиграна
на СЦ-у „Младост”, али без
присуства публике.
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Млади кошаркаши панчевач-
ког Крис-кроса остварили су
велики успех пласиравши се
у завршницу Првенства Срби-
је у категорији дечака до 15
година.

Идућег викенда ће бити оди-
грана четири турнира, са по
четири најбоље екипе. Поред
такмичења у Врању, Земуну и
Чачку, турнир Б-групе ће бити

одигран у нашем граду, у Хали
спортова на Стрелишту, а тра-
јаће од 23. до 25. априла.

П о р е д д о м а ћ е г К р и с -
к р о с а ,  н а д м е т а ћ е с е и
београдски ИБЦ, Ивањи-
ц а и Б К К Р а д н и ч к и и з
Београда.

Утакмице ће бити игране у
терминима од 14 и 17 сати,
али без присуства публике.

ПОЛУФИНАЛЕ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ ЗА ПИОНИРЕ

КОШАРКАШКА БУДУЋНОСТ НА ДЕЛУ

Још један викенд
у знаку СД-а
„Панчево 1813”

Младим такмичарима
велики број медаља

Прво коло Купа Србије у гађа-
њу из малокалибарске пушке
по А-програму и пуцању из
ваздушне пушке по Б-програ-
му одржано је прошлог викен-
да у Новом Саду. Стрељачку
дружину „Панчево 1813” пред-
стављало је троје такмичара.

Алекса Ракоњац се надме-
тао у гађању из малокалибар-
ске пушке, у троставу 3 x 40,
и у конкуренцији јуниора зау-
зео пето место, погодивши
1.119 кругова. Тако је освојио
и првих шест бодова за уче-
шће у финалу, које ће бити
одржано после три кола.

Теодора Кондић се такође
пласирала на пето место, што
јој је донело и шест бодова у

конкуренцији кадеткиња. Она
је у троставу 3 x 20 дијабола у
гађању из ваздушне пушке
погодила 529 кругова. Ива
Ракоњац је заузела девето
место, али је освојила два
бода.

Такође у Новом Саду, после
три кола Лиге кадета и мла-
ђих јуниора Војводине, про-
теклог викенда је одржано
финално такмичење, којим је
и окончана ова сезона. Једа-
наест младих стрелаца СД-а
„Панчево 1813” постигло је
изванредне резултате.

Најпре је одржано квали-

фикационо такмичење и про-
глашени су најбољи такмича-
ри кадетских категорија, а
потом су на ред дошла и чети-
ри финала од по осам најбо-
љих млађих јуниора и јуни-
орки, који су се надметали у
гађању из пушке и пиштоља.

Марко Нинковић је био
двоструки победник. Није
имао премца у надметању из
ваздушног пиштоља. Освојио
је златне медаље и у конку-
ренцији кадета и у групи мла-
ђих јуниора. Он је тријумфо-
вао, испред клупских друго-
ва Стефана Кешишјана (сре-
бро) и Велимира Нинковића
(бронза). Поред Марка, за
екипу кадета СД-а „Панчево
1813”, која је освојила прво
место, наступили су и Нема-
ња Ђорђевић и Огњен Бун-
чић, а сва три освајача меда-
ља чинила су екипу млађих
јуниора, која је у Панчево
донела још један највредни-
ји трофеј.

Тим млађих јуниорки из
Панчева, који
је заслужио
б р о н з а н о
о д л и ч ј е ,
чиниле су
М а р и н а
Мијатовић и
Асја и Катја
Богдановић.

А л е к с а
Ракоњац је
тријумфовао
у групи мла-
ђих јуниора у
гађању из
в а з д у ш н е
пушке, а са
О г њ е н о м

Лукићем и Немањом Ђорђе-
вићем сачињавао је тим који
је у екипној конкуренцији
заслужио бронзану медаљу.
Кадеткиња Теодора Кондић и
млађа јуниорка Ива Ракоњац
освојиле су такође бронзана
одличја у гађању из ваздушне
пушке, а поред њих две, за
екипу кадеткиња из нашег гра-
да, која се окитила вицешам-
пионском титулом, пуцала је
и Катја Богдановић.

Сезона ће бити завршена
средином маја у Гучи, када
ће бити одржано Првенство
Србије по Б и Ц програму.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

СТРЕЛЦИ УСПЕШНИ
НА СВИМ ФРОНТОВИМА

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ЖЕЉА” КРЕЋЕ У ОДЛУЧУЈУЋЕ БИТКЕ



Нема одмора у табору ОК-а
Одбојка 013 из Панчева. Сени-
орке се полако ближе крају трке
за бодове, а активне су и млађе
категорије.

У Другој лиги група „Север”
прошлог викенда су одигране
утакмице 20. кола. Тим трене-
ра Владимира Јованчића госто-
вао је у Новом Саду, где је
одмерио снаге с домаћим Ста-
ром. Ова утакмица није имала
посебан резултатски значај, па
су шансу да играју добиле и
девојке које су током првен-
ства имале мању минутажу. На
крају, Панчевке су оствариле и
петнаесту победу у првенству
и тако задржале место у врху
табеле: Стар – Одбојка 013 2:3,
по сетовима: 19:25, 7:25, 26:24,
25:19 и 10:15.

Као што и коначан исход
показује, тим из нашег града
је у прва два сета доминирао и
показао да је далеко квалитет-
нији ривал. Искусније играчи-
це су потом уступиле место
својим млађим клупским дру-
гарицама, а Новосађанке су,
највише захваљујући срећи и
помало чудним одлукама суди-
ја, успеле да добију трећи сет.

– Нисмо били оптерећени
резултатом, па су прилику доби-
ле све девојке. Велики број
играчица из сениорског тима
наступа и за нашу кадетску еки-
пу, која је играла против Штран-
да. Добили смо с 3:2, а пред-
стоји нам и реванш у Новом
Саду. Уколико успемо да побе-
димо, пласираћемо се на завр-
шни турнир Првенства Војво-

дине и аутоматски на државни
шампионат – рекао је први тре-
нер Одбојке 013 Владимир
Јованчић.

Идућег викенда, у претпо-
следњем колу Друге лиге

„Север”, Панчевке гостују у
Сомбору, где ће се састати са
екипом Волејстарса, а потом у
уторак, 27. априла, завршавају
сезону на свом терену, када ће
угостити Футог.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

НОВЕ ПОБЕДЕ ОДБОЈКЕ 013
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Крагујевац: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

С. Митровица: СРЕМ – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ЈАБУКА
Сомбор: СОМБОРЕЛЕКТРО–ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Беочин: БЕОЧИН 1959 – ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – В. СТЕПА

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА
субота, 16.00

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ДУНАВ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ
Кикинда: ЖАК–БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (У)
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ХАЈДУЧИЦА
Падина: ДОЛИНА–СТРЕЛА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Сомбор: ВОЛЕЈСТАРС – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА 25:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ПОТИСЈЕ 29:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Сомбор: СОМБОР – ОРК ПАНЧЕВО 18:31

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Власотинце: ДУБОЧИЦА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ХАЈДУК 1912 0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ 5:4
Чента: БАНАТ–БОРАЦ 0:1
Омољица: МЛАДОСТ–НАФТАГАС 2:2
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА 2:5
Уљма: ПАРТИЗАН – С. ТАМИШ 4:1
Иланџа: БАНАТ–СЛОГА 0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО 5:0
Панчево: МУНДИЈАЛ–ПОБЕДА 3:4
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 1:7

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ 0:1
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА 10:0
Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ 2:1

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Нови Сад: СТАР – ОДБОЈКА 013 2:3

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
С. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО 95:87

Повратак нашег
суграђанина
на велику сцену

Старт сезоне
8. маја у Словачкој

Наш суграђанин, аутомобили-
ста Душан Борковић, ове сезо-
не возиће европски ТЦР шам-
пионат и бориће се за титулу
најбољег на Старом континен-
ту. Наш ас ће наступити као
возач НИС Петрол рејсинг
тима у аутомобилу „ауди РС 3
ЛМС” с бројем 62, а у сарад-
њи с прошлогодишњим шам-
пионом ТЦР Европа – тимом
Com toyou Racing.

Иако Борковићу није било
лако да се, због целокупне
ситуације, коју и даље дикти-
ра пандемија коронавируса,
одлучи за такмичење, вера у
сјајан целокупни програм који
имају Com toyou Racing и Audi
Sport Custo mer Racing била је
пресудна за његову коначну
одлуку.

– Поверење које ми је указао
тим Come toyou Racing, пози-
вом да возим један од њихових
„аудија”, за мене је велика част.
Срећан сам јер се враћам на

велику сцену. Надам се да ће с
пандемијом све ићи набоље и
да ћу бити у могућности да
отпутујем на свих четрнаест
рунди такмичења. Белгијски
тим, који је прошле године био
апсолутни шампион ТЦР Евро-

па, одличан је избор. Као сигур-
ног тимског колегу засад имам
легендарног Тома Коронела,
због чега сам посебно узбуђен
– рекао је Борковић.

Сезона у шампионату ТЦР
Европа стартује 8. маја на стази
„Словакијаринг”, а до краја годи-
не Борковићу предстоји укупно
14 трка. Завршница шампиона-
та је 9. и 10. октобра на стази у
Барселони. Судећи по досада-
шњем списку возача, конкурен-
ција у шампионату и ове године
биће изузетна.

– Од свих стаза, само једна
ми није позната, али сигуран
сам да ће ми у првој и другој
трци требати времена да се
навикнем на аутомобил који до
сада нисам возио. Драго ми је
што је то „ауди” и надам се да

ће аутомобил имати добар баланс
перформанси, као и да ћу се ја
брзо адаптирати. Очекујем да ће
„ауди” бити посебно добар на
брзим стазама. Све у свему,
надам се добром здрављу, нор-
мализацији живота и спортских
такмичења, а онда и сјајним
вожњама – додао је српски ауто-
мобилиста.

Једна од занимљивости ово-
годишњег шампионата ТЦР
Европа јесте и нови произвођач
гума с којим је потписан уговор
за ТЦР Европа, ТЦР Источна
Европа и ТЦР Шпанија – реч је
о корејском произвођачу „Han -
ko ok”.

Гледаоци у Србији ће све трке
ТЦР Европа моћи да прате у
директним преносима на Јав-
ном сервису.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Dc4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРЕД ПОЧЕТАК ЕВРОПСКОГ ТЦР ШАМПИОНАТА

БОРКОВИЋ У „АУДИЈУ” ИДЕ КА ТИТУЛИ

Стране припремио
Александар

Живковић

ПАНЧЕВАЧКИ
БОРЦИ НИЖУ

ТРОФЕЈЕ

Рвачи и рвачице панчевачког
Динама настављају да нижу
успехе. Са сваког такмичења
на којем учествују у свој град
донесу велики број трофеја.
Тако је било и прошлог викен-
да.

У Београду је одржано Првен-
ство Србије ученика основних
школа. На том такмичењу је
женски тим Динама освојио
најсјајније одличје у екипној
конкуренцији, док је екипа
дечака зарадила вицешампи-
онску титулу.

Златним медаљама су се оки-
тили Стефан и Огњен Тодоси-
јевић, Лазар Павловић и Мили-
ца Секуловић. Никола Мирко-
вић и Лена Ећимовић освоји-
ли су сребрне медаље, а брон-
зано одличје припало је Ната-
лији Обрадинов.

То је велики успех одличних
панчевачких малишана, али и
њихових тренера Миливоја
Тодосијевића, Вује Шајића и
Драгане Јанков.

Већ у недељу, 18. априла,
чланови РК-а Динамо били су
на новом искушењу. У Зрења-
нину је одржан Куп Србије за
такмичаре до 17 година, а с
тог такмичења у Панчево су
стигла три трофеја.

Милица Секуловић се оки-
тила сребром, док су Лена Ећи-
мовић и Огњен Тодосијевић
заслужили бронзана одличја.
Стефан Тодосијевић се пласи-
рао на пето место јер је у бор-
би за медаљу изгубио од репре-
зентативца Бугарске.

Динамо се на овом такмиче-
њу представио с десет својих
бораца.

ТОВИЛОВИЋУ
БРОНЗА

На Првенству Војводине у кро-
су, које је одржано 17. априла
у Зрењанину, учествовало је
преко 300 такмичара.

На почетку је организован
традиционални „Крос Проле-
тера”, на коме су најмлађи так-
мичари АК-а Панонија из
нашег града били веома запа-
жени. Нина Штркаљ и Игњат
Папић победили су у својим
групама, а запажени су били
и: Валентина Мирков, Петар
Секуловић, Лајчи Штркаљ и
Занди Штркаљ.

Најзанимљивија је ипак била
трка сениора, у којој је прву
медаљу на званичним такми-
чењима Панонији донео њен
нови члан Стефан Товиловић.
Он је у надметању на 6.000
метара освојио бронзано одлич-
је.

Први регионални клуб америч-
ког фудбала у нашој земљи,
спој вршачког и панчевачког
тима, Банатски бикови, про-
шлог викенда је одиграо утак-
мицу првог кола Прве лиге
Србије у овом спорту.

На терену Рагби клуба Борац
у Старчеву „бикови” су угости-
ли прошлогодишње шампио-
не, Вукове из Београда. Био је
то динамичан и узбудљив дуел,
у коме су победу извојевали
гостујући играчи: Банатски
бикови – Вукови 13:28.

Београђани су повели одмах
на почетку утакмице, а поен-
тирао је Никола Симовић – 0:7.
До краја прве четвртине више
није било поена, а већ на стар-
ту друге четвртине, преко истог
играча, гости су дошли до опи-
пљивије предности од 0:14.
Ипак, Банатски бикови се нису

предавали. Заиграли су боље,
па су до полувремена успели
да смање предност ривала. Мла-
ден Златић је у ендзони про-
нашао искусног хватача Бра-

тислава Бошњака, па се на пау-
зу отишло при резултату 7:14.

Наставак утакмице је донео
и нова узбуђења. Београђани
су постали још доминантнији,

па је трећа четвртина проте-
кла у знаку Вукова из Београ-
да. Гости су поентирали још
два пута у овом делу сусрета,
па су стекли велику предност
од 7:28.

Домаћи играчи су покуша-
вали да се врате у меч, да ану-
лирају предност ривала, али у
четвртој четвртини успели су
да поентирају само једном, и
то када је квотербек Младен
Златић „пронашао” прво ино-
страно појачање у редовима
Банатских бикова, Џејкоба
Лоренса, који је поставио и
коначан резултат – 13:28.

Следећег викенда пред
„биковима” ће бити ново иску-
шење. Путују у Нови Сад на
мегдан с домаћим тимом
Дивљи пси, који је у првом
колу савладао Црне стршље-
нове из Јагодине.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

БАНАТСКИ БИКОВИ СТАРТОВАЛИ ПОРАЗОМ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Вртоглаво
Вертиго је појава када с висине не смеш да погледаш надоле.

    У подножје, тамо откуд и долазиш до птичје перспективе.

    Вртоглавица је у последње време променила смер.

    Плашиш се и да гвирнеш уз степенице ка небу.

    Јер мислиш да ћеш тамо на врху бити на несигурном.

    Да ћеш се смрзнути, да ће те одувати ветрови.

    Ипак, није то универзално осећање.

    Има оних што, кад стигну горе, не маре за оно и оне доле.

Обрнута стварност
Кад пупољак реши да се отвори, не бира где ће.

    Може то да учини и у пољу хлеба.

    Можда баш гајбу кифли и чека.

    Да замирише, да постане цвет.

    Расте и на депонији, не бира.

    Али, боље је с правом на избор, уради то уместо њега ти.

    Па га онда дамски или господствено залиј.

    Љубављу и слободним духом.

(Ш)трчи!
Стварно не би била фора да смо сви исти.

    Замисли: стојиш у неком реду и сви једнако почешљани.

    На раздељак.

    Теби то не стоји, али хајде...

    И причамо исте приче.

    Ти имаш нешто оригинално да кажеш, али нека...

    Мада, има их и што другачије мисле.

    Они би да смо сви исти.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Храбра игра Динама
и поред пораза

Следи гостовање
у Крагујевцу

Утакмицама осмог кола прошлог викенда
је настављена трка за бодове у плеј-офу
Суперлиге за рукометаше. У Хали спорто-
ва на Стрелишту гостовала је новосад-
ска Војводина, неприкосновени тим на
српском рукометном небу. Екипа која
је недавно одбранила трофеј у Купу
„Бранислав Покрајац” наставила је пут
ка осмој узастопној шампионској титу-
ли и после меча у Панчеву: Динамо–
Војводина 25:29 (9:15).

Новосађани нису имали превише
тежак посао у панчевачком „храму спор-
та”. Једноставно, у овом тренутку имају
бољи и квалитетнији тим од „жуто-
црних”, па су заслужено дошли до новог
тријумфа.

Гости су од самог почетка утакмице
све конце игре држали у својим рука-
ма. Диктирали су темпо, били агресив-
ни и чврсти у одбрани, а ефикасни у
нападу. Динамо је на голу имао Николу
Перића, младог чувара мреже који је
још једном исказао репрезентативни
потенцијал. Бриљирао је у многим ситу-
ацијама. Често је као победник излазио
из дуела с много искуснијим нападачи-
ма шампиона и, да њега није било, дома-
ћи тим би претрпео и убедљивији пораз.
Успео је чак и да се упише у листу стре-
лаца. По оценама многих, млади Перић
је заслужио да буде проглашен и за нај-
бољег играча овог сусрета.

Било како било, актуелни шампион је
до нове победе стигао на крилима сјај-
ног Младена Шотића, који је редове Вој-
водине зимус појачао дошавши управо
из Динама. Левокрилни нападач ново-
садског тима постигао је десет погодака
и сигурно био један од најзаслужнијих за
то што су бодови отишли из нашег града.

– Прибојавали смо се мало ове утак-
мице, нарочито после финалног турни-
ра купа. Динамо против нас увек игра и
изнад свог максимума, а тако је било и
овог пута. Млади голман Никола Перић
био је сјајан, „скинуо” је десетак зицера
мојим играчима и, да није било њега,
наша победа би била и убедљивија. Ипак,
осетио се умор у нашим редовима. Да
је утакмица потрајала још десетак мину-
та, ушли бисмо у проблем – рекао је на
конференцији за новинаре тренер Вој-
водине Борис Ројевић.

Динамо је играо у саставу: Марко
Иванчевић, Урош Павловић, Миљан
Буњевчевић (три гола), Милан Бошко-
вић (четири), Урош Станић (три), Радо-
ван Остојић, Никола Перић (један),
Лазар Павловић, Иван Дистол (два),
Борислав Урта (један), Милан Голубо-
вић, Милош Костадиновић (пет), Дани-
ло Радовић (четири), Ненад Вучковић
(један), Никола Радовановић и Урош

Митровић (један гол).
– Честитам Војводини на заслуже-

ној победи. Имали смо много пехова у
овако важном мечу. Голубовић је добио
снажан ударац на почетку и није могао
да настави, Остојић је био ровит, пивот
Павловић није ни улазио у игру. Вој-
водина је и пре почетка утакмице била
апсолутни фаворит, а мотив да се игра
против шампиона увек је огроман. Тим
из Новог Сада заслужује нову титулу,
јер су сви у клубу максимално посве-
ћени ономе што раде. Идемо даље.
Треба да се спремимо за дуел у Крагу-
јевцу, још увек нас пече пораз у купу –
истакао је први тренер Динама Аким
Комненић.

Дакле, рукометашима Динама наред-
ног викенда предстоји мегдан с Рад-
ничким у Крагујевцу, а потом и викенд
паузе, који ће им добро доћи да се одмо-
ре и припреме за крај првенствене трке.

А. Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

NOVOSADSKA ВОЈВОДИНА
У ШАМПИОНСКОМ РИТМУ

И прошли викенд је про-
текао у знаку „дивљих
вепрова” из Панчева. Гото-
во све селекције Рагби
клуба Динамо 1954 биле
су на такмичарским иску-
шењима, а најмлађи су
још једном показали да
се игра с јајастом лоптом
у наш град враћа на вели-
ка врата.

Кадети Динама 1954,
предвођени тренером Вла-
димиром Амбрушем,
остварили су јако важну
победу на Градском ста-
диону у Панчеву. Они су
у оквиру Купа Србије, за
дечаке до 16 година,
савладали Крушевац са 44:5.

Сјајни су били и петлићи Динама,
који су тријумфовали на Ади Циган-
лији, где је одржано Првенство Бео-

града. Дечаци које предводе тренери
Никола Татић и Никола Адвигов савла-
дали су све ривале.

„Дивљи веприћи” су најпре победи-

ли Жарково с 30:0, а онда и
Лозницу с 10:0. У борби за
прво место петлићи Дина-
ма 1954 тријумфовали су
над Црвеном звездом са 25:5.

Сениори клуба из нашег
града поражени су у Новом
Саду, где их је домаћа Вој-
водина савладала с 32:15.
– Сјајан успех млађих кате-

горија потврђује да смо на
добром путу. Изостала је
победа сениорског тима, али
ми тренутно имамо најмла-
ђу екипу у Првој лиги и пред
тим тимом је светла будућ-
ност – рекао је шеф струч-
ног штаба РК-а Динамо 1954
Ђорђе Гавриловић.

О рагбију се поново прича и пише...
Заљубљеници у јајасту лопту у нашем
граду су сложни у једном – тек ће тако
да буде! A. Ж

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

„ДИВЉИ ВЕПРОВИ” РЕДОМ РУШЕ РИВАЛЕ

Уз пуну примену мера и препорука Кри-
зног штаба за спречавање ширења зара-
зне болести ковид 19, у суботу, 17. апри-
ла, у Националном бадминтон центру на
Ади Циганлији одржано је интересантно
надметање у овом спорту, под називом
„Јуниорски куп – Београд 2021”.

У веома јакој конкуренцији такмичари
Бадминтон клуба Динамо освојили су
четири бронзане медаље, а заслужили су
их: Марија Самарџија и Маша Алексић у
категорији девојчица испод 17 година,
Бошко Јаковљевић у групи дечака испод
13 година и Миа Станимировић у катего-
рији девојчица испод девет година.

– Изузетно сам задовољан наступом на
јуниорском купу у Београду. Марија
Самарџија и Маша Алексић су потврди-
ле свој статус међу репрезентативцима и
показале изузетан напредак у игри. Њих

у мају чека одлазак у Опатију на велики
међународни турнир, који ће бити вели-
ко међународно искуство, посебно због
тога што ће играти против старијих девој-
чица. Бошко Јаковљевић је од пре пар
месеци на списку репрезентативаца и на
овом турниру је показао да може да буде
у самом врху у својој узрасној категорији.
Највише нас је обрадовао дебитантски
наступ Мие Станимировић. Она је у при-
лично јакој конкуренцији одиграла чети-
ри сјајна меча, у полуфиналу је пружила
жесток отпор освајачици златне медаље
и, иако јој је ово био први наступ, показа-
ла завидан ниво борбености и спортске
интелигенције. Убудуће ћемо се на нивоу
клуба више фокусирати на рад с најмла-
ђим категоријама. Будућност бадминто-
на у Панчеву је сигурна – изјавио је пред-
седник БК-а Динамо Горан Јелесијевић.

По свему приказаном до сада, лепе
вести из овог спортског колектива тек
треба очекивати. A. Ж

ТАКМИЧЕЊЕ У БАДМИНТОНУ

ЧЕТИРИ БРОНЗЕ ЗА ДИНАМО


